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EDUCADOR FÍSICO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, tendo 

em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero como a 

carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com características 

injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de sentido 

denominado: 

a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 
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c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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a) Controlam a execução da politica de saúde 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 
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27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31.  No século XIX, a concepção dominante da Educação Física, estreitamente ligada às 

instituições militares e à classe médica, era calcada na perspectiva do higienismo, que 

possuía como preocupação central os hábitos de higiene e saúde, valorizando o 

desenvolvimento do físico e da moral, a partir do exercício físico, com o objetivo de:  

a) conquistar um corpo físico saudável, em equilíbrio bio-psico-social e, por 

consequência, menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

b) conquistar um corpo físico e mente saudável, em equilíbrio orgânico e, por 

consequência, menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

c) conquistar um corpo físico saudável, em equilíbrio orgânico e, por consequência, 

menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

d) conquista de um corpo físico saudável, em equilíbrio orgânico e, por consequência, 

menos suscetível às doenças físicas e neurológicas, por meio do exercício físico e 

preparo mental. 

 

32. Na década de 60, ocorreu a ascensão da valorização dos corpos eficientes, eficazes e 

produtivos... A prática esportiva, nesse contexto, era pautada por novos valores como 

competitividade, rendimento, resultados e eficiência. Sendo idealizados, principalmente, 

os lucros decorrentes da sua inserção na sociedade, iniciando um ciclo denominado: 
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a) a esportivização da Educação Física. b) a competitividade da Educação Física. 

c) a valorização da Educação Física.  d) a superação da Educação Física. 

 

33. A Educação Física, enquanto prática sistematizada e institucionalizada na forma de 

educação escolarizada, surgiu nas escolas brasileiras: 

 

a) em 1851 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método 

de Ginástica Alemão. 

b) em 1861 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Sueco. 

c) em 1871 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Inglês. 

d) em 1881 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Espanhol. 

 

34. A Resolução nº. 07 de 31 de março de 2004 que instituem as Diretrizes curriculares 

Nacionais para o curso de graduação atual em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena, assim como estabelece orientações específicas para a licenciatura 

plena em Educação Física, nos termos definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP 07/04).Os 

conteúdos apresentados aos construtores dos currículos, isto é, as Instituições de Ensino 

Superior (IES), estão divididas em duas áreas: a de Formação Ampliada e a Específica, 

a saber: 

 

a) A área de Formação específica deve abranger as seguintes dimensões do 

conhecimento: a) Relação ser humano-sociedade b) Biológica do corpo humano c) 

Produção do conhecimento científico e tecnológico.  

b) A área de Formação Específica deve abranger os conhecimentos identificadores 

da Educação Física e contempla as seguintes dimensões: a) Culturais do 

movimento humano b) Técnico-instrumental c) Didático-pedagógico. 

c) A área de Formação Ampliada deve abranger os conhecimentos identificadores da 

Educação Física e contempla as seguintes dimensões: a) Culturais do movimento 

humano b) Técnico-instrumental c) Didático-pedagógico. 

d) área de Formação Ampliada deve abranger os conhecimentos identificadores da 

Educação Física e contempla as seguintes dimensões: a) Culturais do movimento 

humano b) Biológica do corpo humano c) Produção do conhecimento científico e 

tecnológico. 

 

35. O movimento humano é um diálogo entre homem e mundo... Cada homem conversa 

com seu mundo, mas neste caso a língua é seu movimento. O homem coloca, enquanto 

se movimenta, perguntas de movimento para seu mundo e recebe respostas em 

movimento. Mundo não é somente o meio–ambiente (no sentido físico), mas são 

também os outros homens. O homem entra em contato com as coisas ou com os homens 

pelo movimento (HILDEBRANDT, 2004, p.33). Esta concepção de movimento, 

concebe que:  

a) o ser humano não é capaz de fazer sua própria leitura de mundo através do 

movimento, pois esta leitura abrange os campos físico, psicológico, sociológico, 

filosófico e antropológico mediante o diálogo no movimento. 
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b) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através do movimento, em algumas  

esferas do conhecimento como também no campo das idéias, abrangendo o aspecto bio-

psico-social do ser humano. 

c) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através do movimento, em todas 

as esferas do conhecimento como também no campo das ideias: no sentido físico, 

psicológico, sociológico, filosófico e antropológico mediante o diálogo no 

movimento. 

d) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através da realidade, pois esta leitura 

abrange os campos físico, psicológico, sociológico, filosófico e antropológico mediante 

o diálogo no movimento. 

 

36. As formas, historicamente conhecidas pela Educação Física, de disciplinar o 

corpo, fogem da proposta de contribuir na formação do homem crítico-

participativo. Portanto, a conscientização corporal na Educação Física levaria a 

uma educação: 

a) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a familiarização do homem com o seu próprio corpo.  

b) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade 

que o envolve”, permitindo a conscientização de que o homem é o seu próprio 

corpo. 

c) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a descoberta de que o homem é o seu próprio corpo.  

d) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a percepção de que o homem é o seu próprio corpo.  

 

37. “O corpo da criança é a ferramenta pela qual a criança interage com o mundo 

e o brincar é a estratégia mais usada e preterida para trocar experiências com o 

meio, vivenciando situações e estabelecendo contatos que a aproximem cada vez 

mais do viver em sociedade. Através dos movimentos, a criança faz uso de uma 

linguagem inicial que tem valor insubstituível em suas primeiras relações com o 

mundo, que ajudam a construir sua personalidade.”  Este texto destaca 

principalmente: 

a) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, sendo o principal caracterizador de seu desenvolvimento escolar. 

b) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, e que, torna-se a principal referência de transmissão de conhecimentos na 

educação infantil ou pré-escola. 

c) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, e que, torna-se insubstituível para o processo de transmissão de 

conhecimentos na educação infantil ou pré-escola. 

d) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos 

primeiros anos de vida, e que, torna-se referência incontestável como elemento de 

transmissão de conhecimentos na educação infantil ou pré-escola. 

 

 

38. “A partir da década de 90, a Educação Física brasileira estaria transitando 

da crítica epistemológica à crítica estética. Identifica-se um deslocamento das 

temáticas até então privilegiadas no campo. Os temas concernentes à 
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problemática epistemológica da Educação Física [...], cedem lugar à temática do 

corpo. O corpo desponta como o grande tema da educação física.” (Lima, 1999). 

O trecho retrata o pensamento dominante deste período, estando aliada a perspectiva: 

a) Culturalista.     b) Biologicista.     c) Higienista.     d) Fenomenológica. 

39. “O jogo expressa uma linguagem simbólica que possibilita o partilhar de 

experiências, de crenças e de concepções construídas em contextos e processos sócio-

históricos específicos. Quando se joga cria-se um espaço social regado de símbolos 

provenientes do entendimento que as pessoas possuem do seu mundo real.”  

Considerando o aspecto lúdico do jogo, pode-se AFIRMAR que: 

a) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano 

dentro do plano da fantasia, estabelecendo pontes de contato entre o que se 

pensa e o que se pode fazer, estimulando a prática das condutas sociais e a 

reflexão de suas visões de mundo. 

b) O jogo não pode ser um modo lúdico de dialogar, pois relaciona-se 

intrinsecamente as possibilidades de expressão da cultura corporal.  

c) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano apenas 

dentro do plano da realidade, estabelecendo pontes de contato entre o que se pensa 

e o que se pode fazer, estimulando a prática das condutas sociais e a reflexão de 

suas visões de mundo. 

d) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano dentro 

do plano da fantasia, estabelecendo pontes de contato entre o que se pensa e o que 

se pode fazer, estimulando a prática de ações que valorizem a competição e a 

superação dos obstáculos. 

 

40. Leia o trecho a seguir. 

“... a Educação Física vem fazendo uma auto-análise sobre a constituição de seu campo 

de estudos e de seus espaços de intervenção. Neste caminho, diversas correntes que 

pensam a Educação Física em si e seus espaços de atuação profissional tem, de formas 

diferentes, se apresentado e tentado criar modelos de intervenção para a área.” (Rocha 

Junior 2000:1) 

O trecho refere-se: 

a) Ao processo de incorporação e sistematização da educação física como profissão 

socialmente inscrita num processo de trabalho. 

b) A necessidade de instituir reformas curriculares, métodos inovadores de 

intervenção e pesquisas científicas, pois a educação física, assim como diversas 

outras áreas de atuação profissional necessitou se readequar as 

transformações societárias que vem ocorrendo no mundo. 

c) Ao processo de vinculação da educação física com entidades de ensino e pesquisa. 

d) A vinculação da educação física com instituições de ensino superior, afim de facilitar 

a inserção dos profissionais no mercado de trabalho. 

 

41. Educação Física Militarista é a prática de uma doutrina que visa impor a toda a 

sociedade padrões militares de comportamento, cujo objetivo fundamental é a obtenção 

de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta, a guerra. Além disso, tem como 
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plataforma básica a coragem, a vitalidade, o heroísmo, a disciplina exacerbada. (Paulo 

Ghiraldelli Júnior) 

Sobre a inserção da Educação Física Militarista, pode-se AFIRMAR que: 

a) Foi inserida em 1918 após o fim da 1ª Guerra Mundial na Europa. 

b) Foi inserida em 1931, no governo Getúlio Vargas. 

c) Foi inserida em 1956 no governo Juscelino Kubitschek. 

d) Foi inserida em 1964 durante a ditadura militar. 

 

42. Desenvolver competências é o maior esforço da atualidade, mas isso só se 

processará à medida que o professor tente trabalhar e assimilar através do seu “corpo” 

as suas competências com o seu “EU”. 

Assinale a alternativa CORRETA em relação às competências necessárias ao processo 

de formação e intervenção profissional do professor. 

a) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Coletiva (aprender a conviver); 

Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender a 

conhecer). 

b) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Relacional (aprender a 

conviver); Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva 

(aprender a conhecer). 

c) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Emocional (aprender a 

conviver); Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender 

a conhecer). 

d) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Sensorial (aprender a conviver); 

Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender a 

conhecer). 

 

43. A Educação Física brasileira possui diferentes tendências pedagógicas, sendo 

necessário ao professor de Educação Física conhecer o que marca a especificidade de 

cada uma delas, pois daí deriva sua especificidade e identidade profissional. 

Assinale a alternativa que contém somente especificidades da abordagem 

desenvolvimentista na Educação Física. 

a) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos ao longo 

das faixas etárias; habilidade motora como um dos conceitos-chave; objetivo de 

desenvolver o comportamento motor considerando a diversificação e complexidade 

dos movimentos. 

b) Foco na criança; defesa da adequação dos conteúdos às diferentes classes sociais; 

cultura corporal de movimento como conceito-chave; objetivo de desenvolver o 

comportamento motor, considerando a diversificação e complexidade dos movimentos. 

c) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos às diferentes 

classes sociais; cultura corporal de movimento como um dos conceitos-chave; objetivo 

de desenvolver o comportamento motor, considerando a diversificação e complexidade 

dos movimentos. 

d) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos ao longo das 

faixas etárias; habilidade motora como um dos conceitos-chave; planejamento de ensino 

do professor, tendo como referência o estágio dos movimentos reflexos. 
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44. Sobre o grande aumento da aquisição de doenças coronárias não transmissíveis, 

assinale a alternativa INCORRETA sobre o papel da Educação Física. 

a) A Educação Física trabalha com o movimento humano, variável de grande 

importância no processo de aquisição e manutenção da saúde. 

b) Ao considerar a Educação Física tal qual ela vem sendo desenvolvida na maioria das 

escolas brasileiras e as estimativas de mortes apresentadas pelo Ministério da Saúde 

diante das doenças coronarianas não transmissíveis, pode-se dizer que no aspecto da 

saúde ela não tem sido muito resolutiva. 

c) A conscientização do indivíduo para questões como, por exemplo, manter o corpo em 

condições ideais para melhorar a qualidade de vida na velhice deve ser fator a ser 

considerado de extrema importância. 

d) Na velhice, recomenda-se o trabalho de condicionamento e treinamento físico 

como importante medida profilática no combate às doenças coronarianas não 

transmissíveis. 

 

45. Dentre as ações específicas priorizadas pela Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS), criada em 2006, inclui-se a prática corporal e a atividade física (PCAF) 

nas ações na rede básica de saúde e na comunidade, fundamentando a inserção do 

profissional da educação física no Serviço de Atenção Básica ao compor as equipes do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Dessa forma, o perfil dos profissionais da 

rede de Atenção Básica, entre os quais o da educação física, deve contemplar: 

 

I- posturas que superem a perspectiva individualizante e fragmentária que 

tradicionalmente abordam os modos de viver. 

II- a atuação do profissional da educação física no SUS sob a perspectiva da promoção 

da saúde como “um processo de capacitação da comunidade para melhorar a sua 

qualidade de vida”. 

III- As diretrizes de Educação Física propõem a formação de um perfil profissional 

voltado ao entendimento do contexto social dos indivíduos e comunidades para nele 

intervir profissionalmente com a sua especialidade acadêmica e com a ampliação do 

conhecimento, adotar hábitos saudáveis. 

a) I está errado    b) II está errado c) III está errado d) Todos estão corretos. 

 

46. Favorecendo as possibilidades de alcance a melhores resultados em saúde, o NASF 

tem o enfoque da promoção da saúde e do cuidado à população, procurando responder 

aos novos e antigos desafios da morbidade dos brasileiros, trazendo a possibilidade de 

ampliar a oferta das práticas integrativas e complementares e a oferta da melhor 

tecnologia disponível para grande parte das doenças crônicas, bem como a revisão de 

tratamentos baseados somente na medicalização das doenças. O NASF está classificado 

em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2, sendo sua composição variável de acordo 

com a proposta da legislação, no entanto, definida pelos gestores locais mediante 

demanda e disponibilidade de profissionais. O profissional de educação física está 

incluído: 

 

a) Apenas no NASF 1. 

b) Apenas no NASF 2. 

c) Em ambos os NASFs. 

d) É um profissional vinculado ao SUS que pode ser cedido ou não, ao NASF. 
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47. São áreas estratégicas que compõem o NASF: 

a) saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde 

integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; 

assistência farmacêutica; atividade física/ práticas corporais; práticas integrativas 

e complementares. 

b) saúde da criança/do adolescente e do jovem; reabilitação/saúde integral da pessoa 

idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; 

atividade física/ práticas corporais; práticas integrativas e complementares. 

c) reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; atividade física/ práticas corporais; 

práticas integrativas e complementares. 

d) serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/ práticas 

corporais; práticas integrativas e complementares. 

 

48. As práticas corporais e a atividade física (PCAF) são conceituadas fisiologicamente 

pelo Ministério da Saúde como: 

a) qualquer movimento em série e articulado realizado pela musculatura esquelética que 

produza, ou não, gasto enérgico. 

b) alguns movimentos realizados pela musculatura esquelética que produza gasto 

enérgico acima do normal. 

c) qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética que produza suor e bem 

estar emocional. 

d) qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética que produza gasto 

enérgico acima do normal, sendo, a atividade física, principalmente na saúde, 

costumeiramente difundida e compreendida como sinônimo de movimento. 

 

49. A Tendência Competitivista (1965-1984) colocou o desporto como diretriz da 

Educação Física escolar no Brasil. O competitivismo exacerbado ditou normas à 

Educação Física, devendo pautar seus objetivos, conteúdos e avaliações no 

desenvolvimento da aptidão física, na técnica e no rendimento esportivo.  

Sobre a influência da Tendência competitivista no Brasil, pode-se AFIRMAR que: 

a) A prática esportiva conseguiu alcançar o verdadeiro objetivo da educação física, o de 

preparar alunos atletas e bem treinados fisicamente. 

b) A prática esportiva que seria um meio de educação pelo movimento acabou 

transformando-se num fim em si mesma na medida em que deixou de cumprir 

o seu papel educativo para se colocar a serviço do treinamento e do 

rendimento desportivo. 

c) A prática esportiva foi um modelo de treinamento no meio escolar, pois foi capaz de 

desenvolver cidadãos aptos fisicamente e com bom rendimento esportivo. 

d) A prática esportiva contribui significativamente para cumprir o papel educativo da 

escola, pois conseguiu instituir um clima de organização e disciplina no meio escolar. 

 

50. No meio acadêmico, o debate sobre as múltiplas tendências da Educação Física têm 

o objetivo de contribuir para o avanço do conhecimento e para a superação das práticas 

estereotipadas, do tecnicismo, do competitivismo e da alienação que reina no cotidiano 

das aulas de Educação Física no ambiente escolar. 

Acerca das correntes teóricas que influenciam a educação física, pode-se afirmar que: 
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a) A corrente humanista está voltada para o respeito, as características, os 

interesses e necessidades do homem. 

b) A corrente desenvolvimentista está comprometida com alunos reais, 

historicamente situados e condutora de práticas corporais culturalmente 

construídas. 

c) A corrente crítico-superadora busca promover o desenvolvimento de todas as 

potencialidades humanas. 

d) A corrente tecnicista busca aliar o conhecimento teórico ao conhecimento técnico, 

acreditando que a partir da seleção crítica das técnicas seja possível alcançar melhores 

resultados individuais. 

 

 

 




