
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

PPRROOFFEESSSSOORR DDEE EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO FFÍÍSSIICCAA

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Pedagógicos e 20 (vinte) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo,

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta

esferográfica azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao

preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com

tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca
comprar.

C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto
que quer comprar.

D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-
a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere
muito do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito,
segundo as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no
Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

11. Na gestão democrática, a autonomia docente se constrói no coletivo. A autonomia exige uma prática pedagógica,
que exercite a cultura da tomada de decisão coletiva, fortalecendo a dimensão democrática do ato de educar,
porque

A) professores e alunos precisam aprender a deliberar coletivamente e em diversas instâncias.
B) a permanência do aluno na escola redimensiona a prática docente.
C) a flexibilização curricular legitima as ações dos alunos.
D) as diferenças sociais flexibilizam os saberes e os poderes.
E) a discussão coletiva envolve o corpo docente e dispensa a participação discente.

12. Os saberes escolares, quando vinculados à prática social, permitem ao educando

A) permanecer estável no alto da pirâmide social, sem ameaças econômicas.
B) ingressar em associações para assegurar a cidadania.
C) conhecer e reconhecer-se como um ser social, cultural, histórico e político.
D) engajar-se na organização da proposta formativa e pedagógica da associação de moradores.
E) participar, efetivamente, da sociedade do trabalho, usufruindo das tecnologias.

13. A maturidade social, cultural e cognitiva, para aprender processos relacionados à construção do conhecimento, não
é a mesma de um aluno para outro, porque

A) a homogeneidade dos alunos entrava a sua capacidade de aprender.
B) as especificidades funcionais da escola são indiferentes aos alunos.
C) a comparação entre alunos ajuda a exaltar as diferentes capacidades de cada um.
D) a sociedade civil organizada possibilita a transposição de conhecimento.
E) os diferentes ritmos e processos particularizam a aprendizagem e a convivência do aluno.

14. Na perspectiva inclusiva, a concepção de escola garante o acesso do aluno ao conhecimento, com formas, tempos e
intervenções apropriadas a cada um, além de assegurar

A) a formação de turmas com base em interesses comuns e convivência harmônica.
B) a permanência do aluno na escola e o atendimento às diferenças pessoais e sócio-culturais.
C) a fragmentação do conhecimento das disciplinas e a progressão automática da turma.
D) a individualização de tarefas administrativas, para formar a personalidade coletiva.
E) a contextualização de tarefas, para diluir a individualidade do aluno na identidade coletiva.

15. Na construção do Projeto Pedagógico de Curso, os professores devem ter o cuidado de selecionar conteúdos

A) interdisciplinares, inovadores e inéditos.
B) sociais, naturais e de responsabilidade moral.
C) coletivos e competentes.
D) significativos, socialmente valiosos e cientificamente corretos.
E) técnicos, vivenciados e organizados teoricamente.

16. A gestão da sala de aula não deve ser confundida com a idéia tradicional de manter disciplina, silêncio e
imobilidade dos alunos. Também não pode significar liberalização sem limite. A gestão da sala de aula diz respeito
à ação do professor, para criar condições que favoreçam o ensino e a aprendizagem, dentre as quais:

A) a mobilização dos conhecimentos prévios e a colocação de desafios à cognição e à criatividade dos alunos.
B) a cooperação entre os professores para criarem um ensino compartilhado.
C) a valorização da propriedade individual e o fato de que cada um deve cuidar de suas próprias coisas.
D) a sensibilização dos alunos para uma vida harmônica, sem conflitos e sem verbalizar sentimentos.
E) a participação dos alunos nos trabalhos da escola, como forma de colaborar com o esforço do Estado.

17. A avaliação do ensino e da aprendizagem é um processo cumulativo, contínuo, abrangente, sistemático e flexível, de
obtenção e julgamento de informações de natureza qualitativa e quantitativa sobre o ensino e a aprendizagem, de
forma a obter subsídios para

A) identificar os alunos que não aprendem, para separá-los dos que aprendem.
B) fortalecer a gestão democrática, ao divulgar os sucessos e os insucessos de aprendizagem à comunidade escolar.
C) comunicar aos pais os resultados do desempenho dos filhos, a fim de premiar os bem sucedidos e punir os mal sucedidos.
D) planejar as intervenções docentes e criar formas de apoio aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem.
E) participar de reuniões institucionais, para que todos celebrem sucessos e fracassos dos alunos.
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18. A Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em um dos incisos do Art.12, determina
que os estabelecimentos de ensino terão, dentre outras, a incumbência de

A) velar pelo cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas.
B) baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
C) exercer ação redistributiva em relação a sua escola.
D) credenciar os cursos a serem oferecidos no seu sistema de ensino.
E) coletar, analisar e disseminar informações sobre educação.

19. A Lei nº 9.394/96 – LDB, em seu Art.13, estabelece que os docentes incumbir-se-ão de

A) assegurar o processo geral de avaliação educacional no país, com a cooperação de outros sistemas de ensino.
B) colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
C) baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
D) elaborar políticas e planos educacionais do sistema estadual de saúde, em consonância com as diretrizes e os planos

nacionais.
E) assegurar o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

20. A Lei 9.394/96 – LDB, em seu título VI, que trata dos profissionais da educação, Art. 67, parágrafo único, determina
que, nos termos de cada sistema de ensino, a experiência docente é

A) construída na educação continuada de cada professor.
B) promovida no exercício letivo de cada avaliação de desempenho.
C) obtida pela associação entre teorias e práticas em serviço.
D) formada em estudos de prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.
E) pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Analisando a LDB e os PCNs em relação à Educação Física, preencha nos parênteses (F) para Falso e (V) para
Verdadeiro.

( ) São conteúdos da Educação Física Escolar, dentre outros: o Jogo, o Esporte, a Ginástica e a Dança.
( ) A Educação Física é obrigatória em todas as séries da educação básica, inclusive no turno noturno.
( ) A Educação Física é um componente curricular obrigatório da educação básica (redação dada ao § 3º pela Lei

nº 10.328/01 e, posteriormente, pela Lei nº 10.793/03), integrado à proposta pedagógica da escola, embora
seja facultativo nos cursos noturnos.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) V – F – V.
B) V – F – F.
C) F – V – V.
D) F – V – F.
E) V – V – V.

22. Em relação à seleção de conteúdos, os PCNs utilizam como critérios:

A) os padrões de movimento estabelecidos pela literatura, sendo observada uma taxionomia do desenvolvimento psicomotor,
dividindo os alunos por níveis de habilidades.

B) a relevância social do conteúdo frente às possibilidades de ampliação do acervo sociocultural e as diferenças regionais e ao
respeito à diversidade.

C) a vida esportiva do alunos, considerando sua experiências anteriores no esporte e suas conquistas na prática de uma
modalidade específica.

D) as condições da escola, do espaço físico e do material como elementos imprescindíveis a uma boa prática pedagógica,
planejando todas as aulas a partir desta realidade.

E) o nível de desenvolvimento motor, a condição sócio-econômica e as características particulares de cada aluno, inclusive,
em relação a gênero, cor etc.
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23. Observe as afirmativas abaixo.

I – Elaborar, organizar e praticar atividades esportivas, respeitando as regras estabelecidas pelo professor.
II - Conhecer e valorizar as atividades esportivas como promoção da saúde e ação principal na formação integral de

alunos e alunas.
III - Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos jogos, lutas e dos esportes,

buscando encaminhar os conflitos de forma não – violenta e pelo diálogo;

Após a análise, é verdadeiro afirmar.

A) A afirmativa III refere-se aos objetivos propostos nos PCNs para as séries finais do Ensino Fundamental.
B) A afirmativa I refere-se aos objetivos propostos nos PCNs para as séries finais do Ensino Fundamental.
C) A afirmativa II refere-se aos objetivos propostos nos PCNs para as séries finais do Ensino Médio;
D) As afirmativas I e II referem-se aos conteúdos propostos pelos PCNs para a Educação Infantil.
E) As afirmativas I, II e III referem-se a diretrizes oriundas da LDBEN, que sofreram adaptações para integrar a proposta

curricular de cada município.

24. “A interação entre o organismo e o meio em que vivem exercem um processo de ação recíproca onde há influência
de um para o outro, onde se estabelece a aquisição do conhecimento construído pelo indivíduo durante toda a sua
vida”.

À qual abordagem da educação física refere-se a afirmativa acima?

A) Desenvolvimentista.
B) Interacionista.
C) Psicomotricidade.
D) Crítico-superadora.
E) Saúde renovada.

25. Qual abordagem da educação física considera a produção de movimento como um processo interno sistematizado a
partir de um prática vinculada à performance humana?

A) Crítico-superadora.
B) Crítico-emencipatória.
C) Psicomotricidade.
D) Interacionista.
E) Desenvolvimentista.

26. As aulas de Educação Física nas escolas se apresentam na prática pedagógica fundamentada, dentre outras, em
duas abordagens: a da Aptidão Física e a da Cultura Corporal. A primeira toma por base, no processo de ensino-
aprendizagem, as idéias do rendimento esportivo, e a segunda, a ludicidade e a pedagogização. Na realidade, nas
aulas de Educação Física das escolas, existem crianças e jovens que apresentam comportamentos diferenciados
fisicamente, como gordos, magros, descoordenados, coordenados, portadores de deficiência, entre outros, ou seja,
se apresentam como um grupo heterogêneo. Nessas escolas, ao se deparar com essa realidade, quando o
conhecimento tratado é o esporte, qual deve ser o procedimento do professor?

A) Trabalhar com pequenos e grandes grupos de alunos, sob a orientação sistemática do conhecimento esporte por parte do
professor, possibilitando a apreensão desse conhecimento por todos, de forma que a participação e o diálogo sejam
categorias importantes no processo de avaliação sistemática.

B) Trabalhar com todos simultaneamente, respeitando o interesse de cada aluno, pois o professor deve atender as necessidades
individuais dos alunos, até porque eles fazem parte do centro do processo de ensino-aprendizagem.

C) Trabalhar com todos sob a vigilância controlada do professor, até porque ele é a pessoa mais importante no processo de
ensino aprendizagem durante as aulas. Portanto, ele deve ser o mais respeitado, porque detém o poder do conhecimento.
Assim sendo, haverá uma maior atenção e, conseqüentemente, uma maior participação dos alunos.

D) Trabalhar com todos sob a vigilância controlada do professor, de forma que essa vigilância contribua para a apreensão
hierárquica do conhecimento esporte, ou seja, aprender inicialmente através das técnicas mais simples até aquelas de maior
complexidade.

E) Trabalhar com todos repetindo os movimentos orientados pelo professor, ou seja, os alunos repetirão todas as atividades ao
comando do professor, o que resulta num maior controle da aula pelo professor, e, conseqüentemente, amplia a participação
dos alunos nas aulas.






7

27. Com o intuito de elaborar o planejamento de ensino com qualidade na disciplina curricular Educação Física, o
professor ao assumir a mesma, sem conhecer os professores da escola e, em especial, os de Educação Física nem a
realidade das crianças e nem a dos jovens dessa comunidade escolar, o que deve fazer para se aproximar da
referida realidade, na perspectiva de qualificar as suas aulas?

A) Tomar conhecimento do programa de ensino da disciplina, porque este, ao ser elaborado pelos profissionais dessa
disciplina, contempla os conhecimentos da cultura corporal.

B) Tomar conhecimento, em especial, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), considerando uma proposta do governo
federal.

C) Tomar conhecimento do projeto-político-pedagógico da escola e dos parâmetros curriculares nacionais (PCN).
D) Tomar conhecimento das propostas elaboradas pela escola e pela Secretaria de Educação do município ou do estado, a

depender da localização da escola.
E) Tomar conhecimento do projeto-político-pedagógico da escola, do programa de ensino da disciplina e das propostas

curriculares.

28. Ao ensinar os esportes de quadra na escola, em especial, o futsal, com 40 (quarenta crianças) do 6° ano do ensino
fundamental, turma mista, com cinco (05) bolas, numa área cimentada e com o objetivo de ensinar a todos com
qualidade, quais os procedimentos que podem ser encaminhados pelo professor, com o intuito de atender todos?

A) Com base no método da imitação e demonstração, o professor inicia a aula orientando os passes do futebol do mais
simples ao mais complexo ao longo de uma unidade de ensino, essa orientação revela a importância dada ao professor de
mostrar a execução correta da técnica como também preocupa-se com a repetição dos movimentos.

B) Com base no método recreativo do jogo, o professor divide a turma em cinco grupos, os quais, a partir da realidade,
jogarão respeitando as regras, as técnicas e as táticas definidas por cada grupo, na intenção de aprender a jogar jogando sob
a orientação sistemática do professor.

C) Com base no método da imitação e demonstração, o professor divide a turma em duas colunas de 20 crianças em frente às
barras do futebol, passando a executar os passes individualmente sob a orientação do professor, de forma que ele possa
avaliar a execução correta das técnicas.

D) Com base no método analítico-sintético, o professor inicia com a orientação analítica de um ou dois passes do futebol.
Nessa análise individual, serão orientados, observados e corrigidos os erros técnicos, tendo por base a biomecânica. Em
seguida, será realizado o jogo propriamente dito, para que os alunos demonstrem as técnicas aprendidas e, assim, possam
ser avaliados pela execução dos seus movimentos.

E) Com base no método das tarefas ou circuito, o professor divide os alunos em cinco grupos de 8 (oito), cada grupo inicia em
uma estação, com uma técnica do futebol, previamente definida para cada estação, com técnicas diferentes em cada
estação, tendo por objetivo os grupos passarem por todas elas, procurando executar as técnicas de forma correta, em todas
as estações do circuito sob a forma de rodízio.

29. “No dia em que se for capaz de pensar e viver a realidade humana como um todo unitário, não apenas como soma
de partes, mas como um todo orgânico, onde a parte não se compreende e não sobrevive não ser no todo e só nele
identifica-se, neste dia não se falará mais, provavelmente, em Educação Física, intelectual, moral, artística, etc,
mas, em educação humana. Na verdade, todas elas e cada uma delas só têm sentido quando vivem e pensam o
homem todo, pois ele é sempre totalidade indivisível, mesmo quando se imagina dividido”. Este pensamento
encontra-se presente nos estudos de um profissional que se preocupa, acima de tudo, com o humano na sua
totalidade. De qual profissional estamos falando?

A) Brachat ( 1990). B) Santin (1987). C) Soares (1992). D) Taffarel (1985) E) Medina (1982)

30. Os ciclos estão articulados com os eixos curriculares, ampliam-se, de forma espiralada, partem de dados da
realidade para interpretá-los, compreendê-los e explicá-los. De acordo com o coletivo de autores (1992), os ciclos
podem ser compreendidos:

A) o primeiro ciclo é o da organização da identidade dos dados da realidade; o segundo é o da iniciação à sistematização do
conhecimento; o terceiro é o da ampliação da sistematização do conhecimento, e o quarto é o de aprofundamento da
sistematização do conhecimento.

B) o primeiro ciclo é o da compreensão da realidade; o segundo sistematiza a realidade; o terceiro amplia a realidade, e o
quarto aprofunda a realidade.

C) o primeiro ciclo compreende o aluno na sociedade em que vive; o segundo sistematiza essa compreensão da realidade
humana; o terceiro amplia a compreensão da realidade, e o quarto aprofunda a compreensão dessa realidade humana.

D) o primeiro ciclo compreende os conteúdos de ensino; o segundo sistematiza esses conteúdos; o terceiro amplia os
conteúdos de ensino, e o quarto aprofunda os conteúdos de ensino.

E) o primeiro ciclo compreende a prática pedagógica; o segundo sistematiza essa prática; o terceiro amplia a compreensão
dessa prática, e o quarto aprofunda a compreensão dessa prática.
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31. Organizar-se previamente para as aulas, sob o ponto de vista pedagógico, requer do professor a leitura de algumas
referências, as quais enriquecem o processo de ensino-aprendizagem. Assinale o item abaixo que qualifica a
prática pedagógica docente:

A) Ao elaborar um plano de ensino faz-se necessário que o docente tome por base: o projeto político-pedagógico da escola, o
programa de ensino da disciplina, as propostas curriculares e a realidade na qual o professor e alunos encontram-se
inseridos.

B) Para a elaboração do plano de ensino, é importante que o professor realize uma avaliação diagnóstica / sondagem dos seus
alunos, com o intuito de apreender uma maior compreensão da realidade.

C) Para a elaboração do plano de ensino com qualidade, é fundamental que, inicialmente, o professor realize uma avaliação
diagnóstica para uma aproximação da realidade e, assim, poder acompanhar o grupo com uma avaliação formativa e, por
fim, com uma avaliação somativa.

D) Para a elaboração do plano de ensino, é imprescindível que o professor perscrute a realidade dos alunos; caso contrário,
terá dificuldade em dialogar com os conhecimentos da cultura corporal que serão sistematizados durante as aulas.

E) Para que o plano de ensino seja aplicável, é fundamental que os professores procurem as orientações dos técnicos
educacionais das gerências regionais para ver se existe compatibilidade dos seus conteúdos com as exigências das
instruções normativas da Secretaria de Educação da sua cidade ou do seu estado.

32. Durante uma aula da disciplina curricular Educação Física, abordando o conteúdo futsal, sob a orientação do
professor, os alunos vivenciaram um jogo em que venceria aquele grupo que fizesse o maior número de pontos –
momento do jogo que provocou uma rivalidade entre os grupos. A preocupação entre eles era a vitória, o melhor e
o mais forte - o melhor grupo seria o campeão e, assim, ganhariam as medalhas. Procedimento este, que com base
na concepção da aptidão Física o professor oportunizou a participação, apenas, dos melhores. Já numa concepção
crítico-superadora, qual seria o procedimento do professor para atender todos, sem discriminá-los?

A) Trabalhar jogos em pequenos grupos de no máximo seis (06) alunos; cada grupo definiria as regras, as técnicas e as táticas
a partir da realidade destes. Em seguida, o professor passaria em cada grupo, acrescentando novas informações diante do
conhecimento a priori apresentado pelos alunos nos respectivos grupos. Assim sendo, o professor não precisaria repetir as
informações já conhecidas pelos alunos.

B) Perguntar aos alunos qual o entendimento sobre as técnicas, as regras e as táticas do jogo futebol de salão. Em seguida, o
professor libera os alunos para criarem movimentos livres nessa modalidade esportiva, durante um grande jogo, na
perspectiva de estes apreenderem o processo de autonomia.

C) O professor orienta os passos para a realização do jogo futebol de salão, inicialmente com as técnicas, depois, as regras e
por fim durante o jogo propriamente dito as táticas. Assim, o professor acompanharia analiticamente a aprendizagem desse
jogo por todos os alunos.

D) O professor ao compreender a importância do processo de ensino-aprendizagem, analisa, minuciosamente, durante os
jogos de futebol de salão, as técnicas executadas pelos alunos, com o intuito de estes não cometerem erros.

E) O professor orienta os alunos para a realização dos jogos de futebol de salão numa abordagem de aulas abertas, deixando-
os livres para a execução das técnicas a partir do que eles conhecem sobre sua realidade. Esse procedimento vai motivar os
alunos, porque o professor passa a compreender as reais necessidades dos alunos.

33. Os conhecimentos tratados nas aulas de Educação Física quanto mais próximos da vida mais significativos eles são
para a formação humana. Portanto, a vida deve entrar na escola sem pedir licença e, pedagogicamente, o
professor não pode perder de vista que essa relação com a vida enriquece os conhecimentos da referida disciplina.
Assim sendo, qual o caminho que o professor deve traçar para que a vida possa estar presente durante as aulas de
Educação física?

A) Metodologicamente o professor poderá chamar toma a comunidade da escola para estar presente na sua aula: comunidade
representada pela liderança comunitária, pelo diretor da escola, pelo representante do grêmio estudantil, pelo representante
dos pais e pelos serviços pedagógicos da escola. Representações que, sem dúvida, contribuirá teórico-metodologicamente
para enriquecer a realidade subsidiada da vida.

B) Metodologicamente o professor possibilita durante o processo de ensino e de aprendizagem o diálogo com os alunos.
Assim sendo, os mesmos poderão trazer a partir da fala as suas experiências de vida, as quais enriquecerão os
conhecimentos da cultura corporal tornando-os mais significativos.

C) Metodologicamente o professor apresenta as suas experiências de vida nas aulas, através de exemplos, para enriquecer os
conhecimentos da cultura corporal, até por que ele é a pessoa mais importante na aula.

D) Metodologicamente o professor ao possibilitar uma aula mais aberta para os alunos, ou seja, deixar que os alunos, em
alguns momentos, façam o que quiserem nas aulas, com isso eles poderão expressar suas inquietações, interesses e
necessidades inerentes as suas vidas.

E) Metodologicamente o professor poderá convidar os familiares dos seus alunos para fazer parte de algumas aulas de
Educação Física, procedimento que enriquecerá as aulas com as experiências de vida da comunidade, ampliando e
qualificando vidas.
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34. Observe as afirmativas abaixo.

I. Concepção unitária da pessoa.
II. Foi criada para ajudar crianças com distúrbios de comportamento e necessidades especiais.
III. Considera as experiências vividas pela criança.

Após análise, as afirmativas caracterizam a abordagem da Educação Física denominada de

A) Desenvolvimentista; D) Aptidão Física;
B) Saúde Renovada; E) Crítico-emancipatória.
C) Psicomotricidade;

35. Observe as situações abaixo que envolvem crianças do 1º ciclo de ensino.

I. O professor sugere aos alunos e alunas correrem dispersos na quadra e tocar em partes do corpo dos outros
e dizer o nome.

II. O professor coloca os alunos em colunas com o mesmo número de participantes e faz um revezamento,
premiando o grupo que terminar primeiro, sendo estabelecido para o último pagar uma prenda.

III. O professor divide a turma em duas equipes, por gênero e sistematiza um jogo de voleibol. A que ganhar
terá direito a ficar sem realizar a próxima atividade.

Após análise, conclui-se que

A) a afirmativa I refere-se a uma abordagem relacionada à promoção da saúde.
B) as afirmativas II e III são procedimentos inadequados, e a I refere-se a uma abordagem relacionada à psicomotricidade.
C) as afirmativas II e III devem ser estimuladas para crianças na intenção do aprender a competir e ser iniciada no esporte,

para ser futuramente aproveitada como atleta da escola.
D) todas as afirmativas referem-se à abordagem relacionada à aptidão física e estão plenamente de acordo com os PCNs.
E) as afirmativas I e II são atividades que se encontram-se adequadas aos PCNs e vinculadas a dois blocos de conteúdos:

esporte e jogo.

36. Numa aula de Educação Física escolar, é observado que os alunos praticam um dos conhecimentos da cultura
corporal – o esporte – momento em que metodologicamente eles estão tomados pela alegria. Em pequenos grupos,
eles participam e decidem coletivamente todas as jogadas, sentam, discutem e alteram algumas regras em
decorrência da realidade destes. O professor acompanha e acrescenta elementos novos a esse conhecimento sem
desconsiderar que as crianças e os jovens já chegam à escola com informações a priori do referido conhecimento.
Diante dessa abordagem metodológica para o ensino do esporte, qual a concepção defendida?

A) Sócio-participante. D) Crítico-superadora.
B) Aptidão física. E) sócio-esportiva.
C) Construtivista.

37. Durante uma unidade de ensino da disciplina curricular Educação Física, numa escola laica, o professor ao iniciar
a aula com o conteúdo Maracatu, dança de origem Afro, um dos alunos levanta um questionamento sobre a sua
impossibilidade de praticá-la, alegando que a sua religião não permite o seu envolvimento nesse tipo de dança.
Qual o procedimento do professor diante da atitude do aluno?

A) A escola, por ser laica, não discute a questão, porque não tem a competência e encaminha o aluno para os serviços da
escola, como também solicita o comparecimento da família com urgência, na escola para falar com a Direção.

B) O professor deve orientá-lo sobre a importância pedagógica e cultural dessa dança durante as aulas práticas, considerando
que a escola é laica.

C) Mesmo que a escola seja laica, o professor deve respeitar a religião do aluno e ausentá-lo dessa prática.
D) Pelo fato de a escola ser laica, o professor deve chamar a atenção do aluno para a importância da prática e, em seguida,

convidá-lo a comparecer ao serviço de orientação educacional.
E) A escola ao ser laica, não admite a ausência do aluno nas aulas práticas. Assim sendo, convida-o a ir à secretaria da escola ,

a fim de solicitar a sua transferência para uma outra instituição de cunho religioso.

38. O que legitima a ginástica nos programas de educação física escolar?

A) A tradição histórica, seus significados culturais e a confrontação com as práticas contemporâneas.
B) A necessidade de uma aptidão física necessária a uma formação atlética, para obtenção de uma vida saudável e ativa.
C) As exercitações tradicionalmente desenvolvidas por atletas em diversos níveis, observando os aspectos sócio-culturais.
D) As exercitações vindas do saltar, rolar, girar, correr, andar, balançar, embalar, trepar e os movimento esportivos.
E) A prática dos esportes gímnicos e suas formas de competição, com vistas à preparação do atleta.
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39. Dentre as afirmativas abaixo, em relação à metodologia do ensino das modalidades esportivas coletivas, é
verdadeiro afirmar.

A) A simplificação do jogo formal em formas modificadas, estabelecer relações entre as exercitações e as formas de jogo e
integrar exercitações e formas de jogo no decurso das atividades.

B) Não há necessidade de contextualizar os jogos de iniciação ao esporte, pois neste processo inicialmente se ensina a técnica
e só após o seu domínio deve ser iniciada a tática.

C) Tem como objetivo a promoção do desenvolvimento do atleta na escola deve ter como princípio básico o individualismo
contribuindo no processo de formação do cidadão.

D) Deve ser observado o equilíbrio do indivíduo no sentido de adaptá-lo ao esforço físico, a disciplina e as regras do
treinamento de competição, estimulando a busca pela vitória como objetivo principal da formação do jovem.

E) Tem o objetivo de promover o bem-estar físico e mental dos alunos e alunas, no sentido da promoção da saúde como
condição principal da formação do cidadão.

40. “ Promoção de vivências de situações que conduzem à aquisição de valores essenciais do “saber ser” (auto-
disciplina, autocontrole, perseverança, humildade), do “saber fazer” (aquisição de capacidades e habilidades
motoras)”.

A afirmativa acima é

A) verdadeira, pois a prática do esporte na escola deve ser estimulado para os alunos e alunas mais habilidosos tornando-os
atletas, para que sirvam de exemplo para os demais.

B) verdadeira, pois a prática do esporte na escola exerce um papel fundamental na formação do indivíduo.
C) falsa, pois o esporte escolar não tem qualquer relação com o saber-ser e saber-fazer, apenas realiza movimentos por

imitação.
D) falsa, pois a formação do cidadão não se dá pelo esporte escolar e, sim, pelos esportes de clubes nos quais os alunos e

alunas são incentivados a competir e ser vitoriosos a qualquer custo.
E) verdadeira, pois é função da escola formar cidadãos, e o esporte, por ensinar a competir e lutar com todas as forças pela

vitória, estimula esta formação.







