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EDUCADOR FÍSICO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

1. Certo município do Estado do Pernambuco, construiu uma Igreja Evangélica com 

recursos próprios, em imóvel público. Em sua justificativa, o prefeito disse que os 

evangélicos estavam fazendo um excelente trabalho na recuperação de usuários de drogas 

e, como incentivo, decidiu por fazer a obra em questão.  

A conduta do município é: 

 

a) Ilegal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento não 

assegura esses investimentos, exceto, através de votação da Câmara Municipal. 

b) Legal, uma vez que o Município está incentivando grupos que vem trabalhando para o 

bem estar social. 

c) Legal, pois o princípio da liberdade religiosa e da livre manifestação do pensamento 

assegura esses investimentos. 

d) Ilegal, pois é vedado ao Município estabelecer igrejas, independentemente de 

pretender fazê-lo em imóvel de sua titularidade. 

 

2. Analise as alternativas: 

 

I- É dever do funcionário residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições 

inerentes ao seu cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência para 

o serviço público. 

II-  Disponibilidade é o afastamento temporário do funcionário efetivo ou estável em 

virtude da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade. 

III-  O processo administrativo disciplinar será instruído por uma comissão composta por 

4 (quatro) funcionários efetivos, designada pela autoridade que o houver instaurado, dentre 

os quais escolherá seu presidente, vice-presidente, secretário e suplente. 

 

Estão CORRETOS: 

a) I e II  b) II e III  c) I e III  d) I, II, III 

 

3. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, partiu nesta terça-feira rumo a 

Buenos Aires para realizar sua primeira visita bilateral desde que assumiu o cargo, com o 

objetivo de destacar a aliança estratégica com a Argentina. 

Sobre a relação Brasil e Argentina, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e 

Estados Unidos, além de ser o principal aliado dentro do Mercosul. 

b) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 

exportações para a Argentina aumentaram 27,2% em 2014 comparado com 2013. 

c) A Argentina é o primeiro parceiro comercial do Brasil. 

d) Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 

exportações para a Argentina praticamente inexistiram em 2014. 

 

4. A Corte de Cassação de Roma, máxima instância judicial italiano, se reuniu quarta-feira 

(10/02) para julgar o pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil ___________ 

condenado a mais de 12 anos de prisão no escândalo do Mensalão e que atualmente se 
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encontra em liberdade na Itália. 

 

a) Henrique Pizzolato     b) Delúbio Soares       c) Jacinto Lamas      d) Nisman Rodriguez 

 

5. A Palavra Bíblica que afirma: “Na Casa do Pai há muitas moradas” aplica-se também de 

variadas maneiras ao universo da arte. Cada artista a sua maneira, conforme sua natureza 

original, conforme suas aptidões, conforme seu amor, seus erros e suas paixões. 

 

De acordo com o texto: 

a) Os erros, as paixões, os ímpetos, são obstáculos à plena realização da arte. 

b) A diversidade de talentos explica a diferença de posições ocupadas pelos artistas. 

c) Até mesmo o silêncio é fator importante no processo de formação do artista. 

d) A humanidade se destina a optar por uma das moradas na casa do Pai. 

 

6. Leia o texto e assinale a figura de linguagem predominante. 

 

O sonho de um céu e de um mar  E as cinzas pelas rosas 

E de uma vida perigosa   Te faz bem tanto quanto mal 

Trocando o amargo pelo mel   Faz odiar tanto quanto querer 

Charley Garcia 

 

a) Metonímia  b) Paradoxo  c) Antítese   d) Hipérbole 

 

7. No Restaurante Tropical havia uma placa indicando a grande variedade de frutas e 

sabores de sucos lá vendidos. Verifique-a e marque a alternativa CORRETA com relação 

aos problemas de acentuação gráfica. 

  

ABACAXÍ        BACURÍ          COCO                            MANGA 

MURICÍ           CAJA                CAJÚ                   PITANGA 

ARAÇA           CUPUAÇU      MARACUJA       UMBÚ 

 

a) Acentuam-se os hiatos tônicos terminados em “i” e “u” 

b) Foram acentuadas indevidamente as oxítonas terminadas em “i” e “u” e deixadas 

de acentuar as terminadas em “a”. 
c) Acentuam-se o “i” e “u” tônico das palavras paroxítonas precedidas de ditongo. 

d) Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em “i” e “u” 

  

8.  “ Se tu me amas, ama-me baixinho 

Não o grites de cima dos telhados 

Deixa em paz os passarinhos 

Deixa em paz a mim! 

Se me queres, 

Enfim, 

Tem de ser bem devagarinho, Amada, 

Que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...” 

                  Mário Quintana 
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Baseado no texto acima, marque a opção CORRETA: 

 

a) A palavra TU é um pronome pessoal oblíquo. 

b) O Eu lírico trata a mulher amada na 2ª pessoa do singular. 

c) “Devagarinho” é um substantivo abstrato. 

d) Não consta no texto acima palavras cuja função sejam advérbios. 

  

9. Com relação à pronúncia e acentuação das palavras (ortoepia e prosódia), marque a 

opção CORRETA: 

 

a) Recomenda-se pronunciar o “U” depois de “Q” em “adquirir” e “questões”. 

b) As palavras meteorologia, beneficiente e estrupo estão todas grafadas corretamente. 

c) A letra X tem o som de KS em “exímio”, “exceção”, “excursão”. 

d) Admitem dupla prosódia: hieróglifo/hieroglifo, Oceânia/Oceania, xérox/xerox. 

  

10. São paroxítonas e proparoxítonas, respectivamente: 

 

a) têxtil, álibi  b) ômega, álcool c) sutil, filantropo d) mister, bígamo 

  

11. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços 

neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o 

contrário...”    Os Sertões – Euclides da Cunha 

 

a) O autor quis mostrar que a superioridade do sertanejo em relação ao litorâneo tem 

um fundamento racial. 
b) O autor valoriza a raça do homem do litoral 

c) O autor usa uma linguagem romântica para descrever o sertanejo e os sertões. 

d) A denúncia do crime cometido pela nação conta si própria na Guerra de Canudos não é 

o tema de “Os Sertões” 

  

12. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE: 

a) cidadões – pertubar – crisântemo.  b) disenteria – aficionado –recrudescer. 

c) impecilho – rubrica – cicerone.  d) cidadãos – recrusdecer – abalroamento. 

  

13. Complete a frase abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados nos 

parênteses: 

O acordo não____ as reivindicações, a não ser que ____ os nossos direitos e ____ da luta. 

 

a) substitui – abdicamos – desistimos          b) substitue – abdicamos - desistimos 

c) substitui – abdiquemos – desistamos          d) substutui – abidiquemos - desistimos 

  

14. Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase: 

No último_____ da orquestra sinfônica, houve ____ entre convidados, apesar de ser uma 

festa______.  

 

a) concerto, flagrantes, beneficente. b) conserto, flagrantes, beneficente. 

c) concerto, fragrantes, beneficiente.  d) concerto, flagantes, beneficente. 
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15. Qual atalho do teclado em suas configurações de fábrica pode-se inserir uma página do 

Internet Explorer em sua lista de favoritos? 

a) CTRL+B  b) CTRL+C  c) CTRL+D  d) CTRL+E 

 

16. Onde são armazenados os endereços dos últimos sites visitados do Microsoft Internet 

Explorer? 

a) Pesquisa  b) Histórico  c) Favoritos  d) Links Acessados 

 

17.  O ícone         do Microsoft Office Word 2010 é utilizado para: 

 

a) Alinhar Texto à Direita.  b) Alinhar Texto à Esquerda. 

c) Recuar.    d) Aumentar Recuo da página. 

 

18. O campeonato de futebol em um estádio é disputado por vinte times, sendo seis deles 

de uma mesma cidade X. Cada time irá jogar duas vezes com os demais oponentes. A 

porcentagem de jogos nas quais os dois times são da cidade X é: 

 

a) Maior que 7%, mas menor que 10%.      b) Maior que 16%. 

c) Maior que 20%.         d) Maior que 13%, mas menos que 16%. 

 

19. Uma pesquisa feita sobre grupos sanguíneos ABO, na qual foram coletados e testados 

6.000 amostras de uma mesma cidade. A coleta mostrou que 2.527 pessoas têm o antígeno 

A, 2.234 o antígeno B e 1.846 não possuem nem um dos dois antígenos. Com esses dados 

é possível AFIRMAR que a probabilidade que uma dessas pessoas, escolhida 

aleatoriamente, tenha os dois antígenos é de: 

 

a) 5% 

b) 10% 

c) 15% 

d) 20% 

 

 

20.  Numa casa de universitários moram 14 pessoas, sendo 6 cearenses, 4 mineiros e 4 

goianos. Para fazer a limpeza da casa, será formada uma equipe com 2 cearenses, 1 mineiro 

e 1 goiano, escolhidos aleatoriamente. De quantas maneiras é possível formar está equipe 

de limpeza? 

a) 240 maneiras 

b) 260 maneiras 

c) 280 maneiras 

d) 300 maneiras 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Em relação ao modelo de descentralização adotado pelo SUS, sua organização define 

como gestores co-responsáveis os três níveis de governo com mecanismos previstos para 

negociação e pactuação das políticas adotadas em saúde. Nesse aspecto existem as 

Comissões Intergestoras Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestoras Tripartite (CIT). 

Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito a essas comissões: 
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a) A Comissão Intergestora Tripartite (CIT) é composta paritariamente pelas 

representações da secretaria estadual de saúde e do Conselho Estadual de Secretários 

Municipais de Saúde ou órgão equivalente.  

b) A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) é composta, paritariamente, por representação 

do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).  

c) A Bipartite pode operar com subcomissões regionais e as conclusões das 

negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em ato próprio do gestor 

respetivo.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

22. Analise as assertivas: 

I- A Lei 8.080/90 adota um conceito ampliado de saúde, quando esclarece que a saúde tem 

como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 

e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

II- A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

 

a) I e II são verdadeiras.   b) I e II são falsas. 

c) II é verdadeira.    d) Apenas I é verdadeiro. 

 

23. Desde meados da década de 90, o Ministério da Saúde vem fortalecendo a sistemática 

de repasse fundo a fundo em detrimento da remuneração dos serviços prestados. Marque a 

alternativa CORRETA no que diz respeito ao assunto: 

a) O repasse fundo a fundo estabelece planos de ações de saúde de acordo com a 

realidade local.  

b) A remuneração de serviços, mesmo deixada de lado, é uma forma de priorizar a atenção 

integral à saúde, atribuindo ao prefeito o papel de gestor do SUS.  

c) Mesmo sendo visto como um avanço, o repasse fundo a fundo valoriza a doença, trata 

a prefeitura como mero prestador de serviços e privilegia as localidades que já possuem 

estrutura de serviços.  

d) Todas as opções estão corretas.  

 

24. A Lei 8.080/90 levou à saúde a uma reorganização político-administrativa. Assim, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

a) O Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes referentes à Humanização em 2001 e em 

2003, com a Política Nacional de Humanização/PNH/HUMANIZASUS. 

b) À 8.080/90, submetem-se as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de 

assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua 

atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas. 

c) É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia sob o regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, prazo de duração indeterminado a atuação em 

todo território Nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização 

das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 
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25. O funcionamento dos conselhos de saúde é condição essencial para e obrigatória ao 

funcionamento do SUS. No que diz respeito aos conselhos de saúde, aponte a alternativa 

incoerente: 

a) Um conselho de saúde pode ser definido como um órgão ou instância colegiada de 

caráter permanente e deliberativo, em cada esfera do governo.  

b) Os conselhos de saúde estão estruturados nos três níveis de governo. Ou seja existe um 

conselho de saúde em cada município, um em cada estado e outro no plano federal.  

c) Os conselhos de saúde são imprescindíveis para que os municípios recebam 

qualquer recurso do Ministério da Saúde, porém, mesmo sem a existência do 

Conselho, o município pode se habilitar aos programas do Ministério da Saúde.  

d) O Conselho de Saúde permite a participação da sociedade organizada na organização 

do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema.  

 

26. O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas 

sociais consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa errada no que diz 

respeito ao SUS: 

a) O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por 

órgãos e instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta 

e das fundações mantidas pelo Poder Público.  

b) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas 

diretrizes e funciona de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus 

serviços somente a um aparte da população que pode pagar.  

c) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, 

assim, o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção 

e proteção.  

d)  O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais 

democráticas, pois além de permitir a participação popular, sua gestão é um dos modelos 

de descentralização mais exitosos nos serviços públicos brasileiros.  

 

27. No que diz respeito às responsabilidades municipais e estaduais pelos serviços e ações 

em saúde, marque a opção CORRETA: 

 

a) Independente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou 

privada, a gestão de todo o sistema municipal é necessariamente competência do poder 

público e exclusiva da esfera estadual.  

b) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em 

outro município, as negociações para tanto devem ser mediadas pelo governo estadual.  

c) Um aspecto importante a ser levado em consideração é a gerência (comando) dos 

estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que opera 

o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados.  

d) Quando um município, que demanda serviços a outros, ampliar a sua própria capacidade 

resolutiva não pode requerer aos gestores superiores que parte dos recursos alocados no 

município vizinho seja realocada para o seu município.  

 

28. No que diz respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde, aponte a opção 

INCORRETA: 

  

a) A universalização não quer dizer somente a garantia imediata de acesso às ações e 

serviços de saúde. Coloca sim o desafio de oferta desses serviços e ações de saúde a todos 
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que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de 

agravos.  

b) O princípio da integralidade é um dos mais preciosos e termos de demonstrar que 

atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou 

grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.  

c) No sentido do princípio da integralidade, as centrais de regulação e a permissão de 

constituição de consórcios são fatores que dificultam seu intento. Equipamentos e 

unidades de saúde estão cada vez menos preparadas para atender as minorias.  

d) O princípio da equidade reafirma que a necessidade de se reduzir as disparidades sociais 

e regionais, também por meio das ações e serviços de saúde. Reduzir essas disparidades 

significa a busca de um maior equilíbrio.  

 

29. São atribuições comuns da União, Estados, Municípios e Distrito Federal: 

a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à 

saúde. 

b) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial.  

c) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.  

d) Todas estão corretas. 

 

30. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros 

fatores, que o medicamento seja prescrito por profissional de saúde, no exercício 

regular de suas funções no SUS. 
b) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, entre outros 

fatores, que o medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício 

regular de suas funções no SUS ou não. 

c) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe que o 

medicamento seja prescrito por qualquer profissional da saúde, no exercício regular de suas 

funções no SUS. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

31.  A promoção da saúde tem se mostrado, ao longo dos últimos trinta anos, como uma 

proposta de reorientação de práticas sanitárias. São seus princípios orientadores: 

a) A manutenção do foco das intervenções sanitárias na doença, colocando o Estado como 

principal responsável pela saúde da população; 

b) A mudança do foco das intervenções sanitárias da doença para a saúde, mantendo o 

Estado como principal responsável pela saúde da população; 

c) A mudança do foco das intervenções sanitárias da doença para a saúde e o 

protagonismo de toda a população em tais intervenções, como principais responsáveis 

pela própria saúde; 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 32 e 33. 

 

“Inicialmente, pelo seu caráter nômade, as habilidades de caça e pesca e o vigor físico 

foram essencialmente importantes para que os povos antigos atingissem o próximo estágio 

na sua escala evolutiva, a sedentarização.(..)  
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Oliveira (1983), assinala que: Em qualquer desses momentos, foi necessário o 

aprimoramento das habilidades físicas para a otimização dos gestos e a construção de 

ferramentas que possibilitassem maior sucesso nas práticas de sobrevivência. A partir do 

instante em que o homem se sedentariza, podemos registrar o início da luta pela posse de 

terras.  

Esses fatores (sedentarização e luta pela posse de terras) dão início a algo bastante 

interessante: os grupos humanos já estabelecidos em algum lugar e que, consequentemente, 

passaram a levar uma vida mais sedentária, começam a perder os embates para as hordas 

nômades possuidoras de maior resistência física. 

Após inúmeras derrotas, os grupos sedentários passam a manter atividades físicas 

organizadas e constantes, cujo objetivo é a preparação para resistir aos novos possíveis 

ataques, estabelecendo, desse modo, o princípio desencadeador dos treinamentos físicos 

com finalidades específicas.” (AGUIAR, 2013, p. 1 e 2) 

 

32. De acordo com o texto, pode-se AFIRMAR que: 

a) As habilidades de caça e pesca e o vigor físico sempre foram importantes para que os 

povos antigos evoluíssem. 

b) A luta pela posse de terras se iniciou antes do homem passar pelo processo de 

sedentarização. 

c) O princípio desencadeador dos treinamentos específicos está relacionado às derrotas dos 

grupos sedentários, em disputas por ferramentas. 

d) A Educação Física na antiguidade pode ser entendida como uma preparação para 

os embates, com caráter predominantemente militar e guerreiro. 

 

33. No trecho “o aprimoramento das habilidades físicas para a otimização dos gestos e a 

construção de ferramentas”, o termo em destaque está relacionado à capacidade física: 

 

a) Resistência aeróbica. b) Coordenação motora. c) Potência.     d) Velocidade. 

 

34. A corporeidade apresenta-se primordial para práxis da educação física, afirma 

(MORAIS, 1993). Sabendo disso, é correto o que se AFIRMA em: 

 

a) Os padrões de beleza impostos pela mídia devem ser aceitos e o educador físico deve 

preocupar-se em alcançá-los, em sua prática profissional. 

b) Cada pessoa deve ter, individualmente, seu padrão de beleza respeitado, bem como o 

profissional de educação física deve compreender que pessoas com diabetes, pressão 

arterial alta e obesidade, por exemplo, devem aceitar e conviver com suas doenças sem 

nada poderem fazer para melhorarem sua qualidade de vida. 

c) Compreender o conceito de corporeidade é entender e respeitar a individualidade 

presente em cada organismo, e orientando-o em seu desenvolvimento psicomotor, não 

tendo como norte os padrões impostos pela mídia. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

35. “Deu-se uma transferência dos poderes do corpo para o espírito: de nada serve ao corpo 

estar substancialmente unido ao espírito (e, assim, tornar-se vivo e indivisível), é este 

último que define a sua natureza humana. Doravante, o único defeito do corpo é poder levar 

a alma a enganar-se.” (Gil, 1994, p.169) 

O texto apresenta a visão de: 
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a) Corpo-máquina.     b) Corpo-centro.  

c) Corpo-mente.   d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

36. Sabendo ser a motricidade humana um fenômeno complexo, assinale a alternativa que 

melhor mostra as dimensões desse conceito: 

a) Sociológico.   b) Filosófico.    c) Biológico.      d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

37. “Quando compreendemos o processo de desenvolvimento de um indivíduo típico, 

assimilamos orientações fundamentais importantes para a eficácia do ensino e da 

aprendizagem”. (GALLAHUE, 2012, p. 21) 

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa que melhor conceitua o 

desenvolvimento motor. 

 

a) O desenvolvimento motor é a mudança contínua do comportamento motor ao 

longo do ciclo da vida, provocada pela interação entre as exigências da tarefa motora, 

a biologia do indivíduo e as condições do ambiente. 

b) A manutenção de um mesmo do comportamento motor, considerando a biologia do 

indivíduo, as exigências da tarefa motora e as condições do ambiente, conceitua o princípio 

do desenvolvimento motor. 

c) As exigências da tarefa motora e as condições do ambiente, conceitua o princípio do 

desenvolvimento motor são fatores que interferem no desenvolvimento motor 

eventualmente. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

38. Marque a alternativa que lista as fases do desenvolvimento motor na sequência 

cronológica CORRETA. 

a) Rudimentar, Reflexo, Fundamental, Especializado. 

b) Fundamental, Rudimentar, Reflexo, Especializado. 

c) Reflexo, Rudimentar, Fundamental, Especializado. 

d) Reflexo, Fundamental, Rudimentar, Especializado. 

 

39.Analise os excertos. 

 

I. A fase do movimento reflexo é o estágio inicial da codificação de informações; os 

primeiros movimentos do feto são reflexos. 

II. É na fase do movimento rudimentar em que se verifica o estágio de inibição do reflexo 

ou de pré-controle; ocorre a distinção entre os sistemas sensorial e motor. 

III. Na fase do movimento fundamental ocorre o estágio de proficiência, no qual há o 

desenvolvimento de padrões fundamentais de movimento. 

IV. Na fase do movimento especializado verifica-se o estágio de aplicação, no qual o 

indivíduo deve estar apto cognitivamente a aprender gestos técnicos específicos, como é o 

caso de um esporte. 

 

Está CORRETO o que se AFIRMA em: 

 

a) I e II  b) I e III  c) II e III  d) I, II, III e IV. 
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40. Sobre as abordagens de ensino da Educação Física no Brasil que surgiram nos anos 80, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Vitor Matsudo muito contribuiu para a abordagem Aptidão Física. 

b) A corrente Crítico-superadora teve como um dos seus principais representantes Elenor 

Kunz. 

c) A abordagem Humanista do ensino da Educação Física teve como precursor Vitor 

Marinho de Oliveira. 

d) Na corrente Construtivista, Mauro Betti foi um dos autores de maior destaque. 

 

41. Diversas abordagens constituíram a Educação Física no Brasil. 

I. A abordagem construtivista preocupa-se em ensinar aos indivíduos a terem a 

consciência de que são corpo e a entenderem as habilidades que permitem a sua expressão; 

II. Para a corrente crítico-superadora o conhecimento é a mediação entre o aluno e seu 

aprender da complexa realidade social em que está inserido. 

III. O objetivo da abordagem desenvolvimentista é pensar no desenvolvimento de 

habilidades, mas sem a necessidade de aplicar testes que avaliem esse processo. 

 

Está CORRETO o que se AFIRMA em: 

a) Somente I  b) I e II  c) I e III  d) I,II e III 

 

42. É objetivo do Esporte Educacional: 

 

a) Formar de atletas de alto rendimento, selecionando alunos com bons perfis atléticos por 

meio de jogos e outras atividades. 

b) Desenvolver habilidades motoras e valências físicas, testando periodicamente e 

avaliando sua performance esportiva. 

c) Buscar o desenvolvimento completo do aluno com o aperfeiçoamento contínuo dos 

4 pilares da educação (saber, ser, fazer e conviver) no intuito de agir na formação 

cidadã, buscando a inclusão e transformação sociais. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

43. Leia as assertivas que se seguem: 

I. O esporte educacional tem ênfase na vivência lúdica e na educação. 

II. O esporte de alto rendimento enfatiza o processo, e não a vitória em si. 

III. As regras podem ser adaptadas pelos alunos no esporte educacional. 

IV. O esporte educacional está submetido ao interesse dos alunos e ao projeto político 

pedagógico da escola. 

 

Está CORRETO o que se AFIRMA em: 

a) Somente I  b) I e III c) I, II e III  d) I, III e IV 

 

44. Jogos, danças, ritmos, ginásticas, teatro, circo, lutas, esportes, fitness são elementos da 

cultura corporal. Marque a alternativa que melhor define o objetivo desse conceito. 

 

a) A cultura corporal busca definir quais elementos agem na prática esportiva, 

investigando suas origens e intenções. 

b) Entender os fatores que identificam as diferentes linguagens corporais por meio do 

estudo da biomecânica, vislumbrando os fundamentos da anatomia e fisiologia humanas. 
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c) Reconhecer e investigar as significações culturais e a intencionalidade do 

movimento humano, o qual é mediador do conteúdo simbólico inerente a um povo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

45. Considerando a reforma psiquiátrica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A atividade física surge como uma válvula de escape, induzindo o paciente a fugir da 

realidade. 

b) A educação física muito contribui no tratamento dos pacientes, uma vez que os tira 

do espaço da “loucura” e promove o encontro com o mundo externo, com a realidade 

compartilhada. 

c) O desenvolvimento de práticas corporais em grupo favorece o individualismo e a 

introspecção do paciente, que cada vez mais se fecha em seu próprio mundo. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

46.  ______________ é a figuração do próprio corpo, formada e estruturada na mente do 

mesmo indivíduo, ou seja, a maneira pela qual o corpo se apresenta para si próprio. O texto 

se refere à (ao): 

 

a) Cultura corporal do movimento.  b) Visualização Corporal. 

c) Imagem corporal.    d) Imagem do movimento. 

 

47. São fatores que influenciam na qualidade de vida: 

 

a) Ambiente de trabalho, genética, estilo de vida. 

b) Saúde mental, qualidade de sono, ambiente familiar. 

c) Hábitos alimentares, atividade física, lazer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

48. Preencha a coluna 1 com os itens da coluna 2: 

 

Coluna 1 

1. Movimento planejado e estruturado, com gasto energético acima dos níveis de repouso, 

que tem como objetivo a manutenção ou a melhoria do condicionamento físico 

2. Estado de normalidade de funcionamento do organismo humano; possuir boa disposição 

física e mental; 

3.  Movimento com gasto energético acima dos níveis de repouso, como as atividades da 

vida diária e de lazer. 

 

Coluna 2 

(   ) Atividade física                          

(   ) Exercício físico 

(   ) Saúde 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 3, 2, 1   b) 3, 1, 2  c) 1, 3, 2  d) 1, 2, 3 
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49. “Uma atividade educativa por excelência, comprometida com os direitos fundamentais 

do ser humano (saúde, ocupação saudável do tempo livre, preservação da cultura, entre 

outros) constituindo portanto, um meio efetivo para a conquista de um estilo de vida ativo 

dos seres humanos.” (Aguiar, 2013 p. 17) 

 

O texto descreve a educação física no(a): 

a) Período clássico grego b) Idade Média c) Século XIX  d) Atualidade 

 

50. São os jogos que têm como objetivo promover a melhora da capacidade de expressão 

por meio da linguagem corporal. Esta definição se refere aos: 

a) Jogos sensoriais.    b) Jogos cooperativos. 

c) Jogos de representação.   d) Nenhuma das alternativas 

 

 




