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PARTE I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

01- No século XX, a Educação Física escolar sofreu, no 
Brasil, influências de correntes de pensamentos filosóficos, 
tendências políticas, científicas e pedagógicas. Qual a 
influência predominante até a década de 50? 

A) O estreitamento entre o esporte e o nacionalismo. 
B) A aptidão física, focalizando a descoberta de 

talentos e o aprimoramento de atletas. 
C) O desenvolvimento psicomotor do aluno 

propondo-se retirar da escola a função de 
promover os esportes de alto rendimento. 

D) A filosofia positivista, higienismo, nacionalismo e 
vertente escola-novista. 

E) A função de diretrizes pautadas no nacionalismo, 
na integração do Estados e na segurança nacional. 

02 - “É o primeiro movimento mais articulado que 
aparece a partir da década de 70 em contraposição aos 
modelos anteriores.” Este texto refere-se:   

A) A psicomotricidade. 
B) O construtivismo. 
C) O desenvolvimentismo. 
D) A abordagem crítica. 
E) O militarismo.

03 - Conforme descreve os PCNs, quanto aos conteúdos, 
podemos considerar atitude: Conhecimento sobre o corpo; 
Esporte, jogos, lutas e ginásticas; Atividades rítmicas e 
expressivas... 

A) Compreensão e vivência dos aspectos 
relacionados à repetição e à quantidade do 
movimento na aprendizagem do gesto esportivo. 

B) pré-concepções relacionadas ao desempenho 
físico e esportivo relacionados a etnias, a faixa 
etária e a portadores de necessidades especiais. 

C) Valorização dos efeitos que as práticas corporais e 
hábitos saudáveis exercem sobre a aptidão física e 
a qualidade de vida. 

D) Vivência de esportes radicais, alternativos ou não 
convencionais. 

E) Compreensão, discussão e construção de regras 
aplicadas aos jogos e esportes. 

04 - De acordo com os PCNs, os conhecimentos dos 
efeitos das atividades sobre o organismo e a saúde, que são 
apresentados como conceitos e procedimentos, são: 

A) contração muscular: tensão e relaxamento. 
B) funções dos aparelhos e sistemas orgânicos com 

relação aos exercícios e adaptações destes aos 
exercícios. 

C) trabalhos com a auto-motivação. 
D) compreensão da dimensão emocional que se 

expressa nas práticas da cultura corporal de 
movimento. 

E) a inclusão do negro nos esportes em determinados 
momentos históricos. 

05 - A estruturação de aulas na perspectiva crítico-
superadora, implica um processo que acentue o que, na 
dinâmica da sala de aula? 

A) a intenção prática do aluno para apreender o gesto 
motor. 

B) a intenção prática do aluno para apreender o 
conhecimento específico da educação física. 

C) a intenção prática do aluno para apreender a 
atividade criadora e as relações sociais entre os 
homens. 

D) a intenção prática do aluno para apreender as 
relações corporais e sociais.  

E) a intenção prática do aluno para apreender a 
realidade. 

06 - Observando o tempo pedagogicamente necessário 
para o processo de assimilação do conhecimento, 
estrutura-se o programa de Educação Física em ciclos, para 
a correta e adequada seleção dos conteúdos. Portanto, a 
qual ciclo pertence, as danças com interpretação técnica 
da representação de temas da cultura nacional e 
internacional.

A) Ciclo de Educação Infantil. 
B) Ciclo de Organização da Identificação da 

Realidade.
C) Ciclo de Iniciação à Sistematização do 

Conhecimento. 
D) Ciclo de Aprofundamento da Sistematização do 

Conhecimento. 
E) Ciclo de Ampliação da Sistematização do 

Conhecimento. 

07 - O Jogo no Ciclo de Ampliação da Sistematização do 
Conhecimento pode ser o Jogo cujo conteúdo implique... 

A) a organização técnico-tática e o julgamento de 
valores na arbitragem dos mesmos. 

B) jogar tecnicamente e empregar o pensamento 
tático. 

C) a auto-avaliação e a avaliação coletiva das 
próprias atividades. 

D) o conhecimento sistematizado e aprofundado de 
técnicas e táticas, bem como da arbitragem dos 
mesmos. 

E) propicie a prática organizada conjuntamente entre 
escola/comunidade.

08 - No tocante a avaliação, o que se destaca é que, a 
avaliação apresenta, em sua variedade de eventos 
avaliativos, em cada momento avaliativo, o que a constitui 
como uma totalidade que tem uma finalidade, um sentido, 
um conteúdo e uma forma. Diante o exposto a que se 
refere esta forma que faz parte da totalidade da avaliação, 
aqui descrita?

A) é a meritocrática, comunicativa, produtiva, 
reiterativa, participativa. 

B) é a observativa, proativa, construtiva, participativa. 
C) é a dialógica, proativa, coletiva, construtiva, 

criativa, reiterativa. 
D) é a dialógica, comunicativa, produtiva-criativa, 

reiterativa, participativa. 
E) é a meritocrática, comunicativa, proativa, criativa, 

coletiva. 






09 - O trato com o conhecimento reflete a sua direção 
epstemológica e informa os requisitos para selecionar, 
organizar e sistematizar os conteúdos de ensino. Qual o 
princípio curricular, que implica em compreender o sentido e o 
significado do mesmo para a reflexão pedagógica escolar?    

A) o da contemporaneidade dos conteúdos. 
B) o de adequação às possibilidades sócio-

cognoscitivas do aluno. 
C) a relevância social dos conteúdos.  
D) o da simultaneidade dos conteúdos enquanto 

dados da realidade. 
E) o da provisoriedade do conhecimento.

10 - No modelo de estudos da fisiologia da atividade motora, 
podem-se identificar duas classes básicas de sistemas 
fisiológicos relacionados com o movimento, são eles: 

A) sistemas de organização e sistemas de respostas 
vegetativas. 

B) sistemas de apoio e sistemas de transporte. 
C) sistemas de organização do movimento e sistemas 

de alavancas. 
D) sistemas de organização e sistemas efetores. 
E) sistemas de organização do comportamento e 

sistemas de organização do movimento. 

11 - Segundo GAGNÉ (1976), descreve elementos que se 
constituem na aprendizagem acumulativa.  Ela se baseia, numa 
sequência de tipos de aprendizagem, que se apresentam numa 
ordem hierárquica. Qual o elemento de aprendizagem que 
significa aprender a responder a estímulos, em termos de 
propriedades abstratas, como cor, forma, posição, números 
etc.?  

A) aprendizagem de princípios. 
B) aprendizagem de discriminações múltiplas. 
C) aprendizagem de associações verbais. 
D) aprendizagem em cadeia motora. 
E) aprendizagem de conceitos. 

12 - É reconhecido como o primeiro padrão fundamental 
de movimento ou habilidade básica a se desenvolver. O 
texto refere-se:  

A) ao engatinhar. 
B) ao sentar. 
C) ao correr. 
D) ao levantar. 
E) ao andar. 

13 - GALLAHAE (1982), aplica o conceito de estágio de 
desenvolvimento no seu modelo, o que é, de certa forma, um 
princípio explanatório da organização da seqüência. Em que 
fase se encontra uma criança na faixa dos 4 aos 7 anos?  

A) movimentos fundamentais. 
B) movimentos rudimentares. 
C) movimentos reflexos. 
D) movimentos determinados culturalmente. 
E) combinação de movimentos fundamentais.

14 - Segundo SINGER (1982), uma das características 
mais comuns do iniciante, que levam a erros de 
performance, é: 

A) dirige sua atenção para uma ação específica. 
B) tem habilidade para estabelecer expectativas 

realísticas para a sua performance. 
C) não tem dificuldades com muitas informações 

fornecidas a um mesmo tempo. 
D) dispêndio controlado de energia.  
E) pensa e se preocupa muito com coisas demasiadas. 

15 - Baseados em MEINEL, SCHNABEL (1987), os 
componentes básicos das capacidades coordenativas, são 
as operações: 

A) mnemônicas, eferentes, de reação e de orientação. 
B) propioceptivas, perceptivas, receptivas e 

cognitivas. 
C) eferentes, de reação, de organização e de 

orientação. 
D) mnemônicas, eferentes, perceptivas e cognitivas. 
E) propioceptivas, cognitivas, aferentes e eferentes. 

16 - “São capacidades caracterizadas fundamentalmente 
pelo consumo energético no nível da célula muscular.” Tal 
conceito refere-se as: 

A) capacidades motoras. 
B) capacidades coordenativas. 
C) capacidades mistas. 
D) capacidades físicas. 
E) capacidades psicomotoras. 

17 - “É a capacidade psicofísica do esportista de suportar a 
fadiga ou de recuperar-se rapidamente do esforço físico.” 
Tal definição refere-se a: 

A) Força.
B) Resistência.
C) Velocidade. 
D) Flexibilidade. 
E) resistência estática. 

18 - O modelo de performance humana (MARTENIUK, 
1976), utilizada para explicar a aprendizagem motora, é a 
teoria do processamento de informações. Esse modelo 
descreve pelo menos três grandes mecanismos que se 
relacionarão com a informação do ambiente e movimento. 
Quais são esses mecanismos? 

A) mecanismo de organização, mecanismo de 
sensação e mecanismo perceptivo. 

B) mecanismo perceptivo, mecanismo efetor e 
mecanismo de organização. 

C) mecanismo sensitivo, mecanismo perceptivo e 
mecanismo de decisão. 

D) mecanismo perceptivo, mecanismo de decisão e 
mecanismo efetor. 

E) mecanismo efetor, mecanismo sensitivo e 
mecanismo de organização. 






19 - “A Educação Física Pedagogicista está intimamente 
ligada ao crescimento da rede de ensino público nos anos 
50 e 60. A Educação Física, como disciplina de Escola 
Pública, deveria voltar-se, então, para a sua maior 
clientela: o aluno das camadas assalariadas urbanas que 
chegavam, a cada ano em maior quantidade, aos bancos 
escolares.” A concepção Pedagogicista em Educação 
Física recebeu seu impulso vital com qual ideologia?

A) movimento modernista. 
B) pensamento liberal. 
C) nazifacismo. 
D) facista.
E) nacionalista-desenvolvimentista. 

20 - INGHAM (1989), ao interpretar o esporte como um fato 
social resultante da institucionalização do lúdico, descreveu o 
processo esportivo como o continuum das posições 
polarizadas entre jogo e esporte. Este continuum também 
representa o grau para o qual a atividade lúdica pode ser...  

A) associativa e participativa. 
B) histórica e esportiva. 
C) voluntária e corporificada. 
D) voluntária e participativa. 
E) associativa e corporificada. 

21 - A reflexão pedagógica, que se faz imprescindível na 
Educação Física, apresenta-se numa tríplice dimensão. 
Qual é a dimensão, voltada para a constatação e a 
interpretação da realidade?  

A) Judicativa. 
B) Teleológica. 
C) Consultiva. 
D) Construtiva. 
E) Diagnóstica.

22 - A pedagogia do movimento, dentro de novos modelos, 
vem sendo esboçada. Manuel Sérgio tem elaborado a teoria 
da motricidade humana onde o termo “motricidade” significa: 

A) um processo adaptativo, evolutivo e criativo de 
um ser práxico. 

B) um processo criativo, re-criativo e propositivo de 
um ser práxico.  

C) um processo adaptativo, proativo e reativo de um 
ser práxico. 

D) um processo corporal, adaptativo e reativo de um 
ser práxico.  

E) um processo motor, evolutivo e criativo de um ser 
práxico. 

23 - Com o surgimento da Ciência da Motricidade 
Humana, surge na Educação Física uma nova matriz 
teórica e às leis que, interferem na criação e na expressão 
do comportamento motor. As leis são as seguintes: 

A) Lei do respeito, Lei da conduta e Lei da atitude. 
B) Lei da ação motora, Lei da conduta motora e Lei 

da educação motora. 
C) Lei do reflexo, Lei do respeito e Lei da ação motora. 
D) Lei do reflexo, Lei do gênero e Lei do gênio. 
E) Lei do gênero, Lei da conduta motora e Lei da 

atitude.

24 - Consultando a literatura profissional, encontramos 
autores usando terminologia variada para especificar 
objetivos da Educação Física. Segundo BROWNELL e 
HAGMAN, enumeram os objetivos da seguinte maneira: 

A) Desenvolvimento orgânico / Desenvolvimento 
neuromuscular / Desenvolvimento interpretativo / 
Desenvolvimento pessoal-social. 

B) Aptidão física / Desenvolvimento orgânico / 
Desenvolvimento interpretativo / Desenvolvimento 
emocional. 

C) Aptidão física / Habilidade social e motora / 
Conhecimento e compreensões / Hábitos, atitudes 
e apreciações. 

D) Desenvolvimento orgânico / Desenvolvimento 
neuromuscular / Habilidade social e motora / 
Hábitos atitudes e apreciações. 

E) Desenvolvimento interpretativo / 
Desenvolvimento emocional / Desenvolvimento 
neuromuscular / Conhecimentos e compreensões. 

25 - “É definida como a mera habilidade de uma pessoa 
manipular fisicamente seu corpo.” Tal definição refere-se a...

A) coordenação neuromuscular. 
B) aptidão cardiovascular. 
C) flexibilidade muscular. 
D) potência muscular. 
E) resistência muscular. 

26 - MEINEL, SCHNABEL (1987), diferenciam e 
classificam sete capacidades coordenativas específicas 
que, por sua vez, formam parte de um processo de 
interação de três grandes grupos funcionais, que são as 
capacidades de: 

A) acoplamento, de reação e de orientação. 
B) condução do movimento, de adaptação do 

movimento e a de aprendizagem. 
C) condução do movimento, de acoplamento e de 

equilíbrio. 
D) organização do movimento, de acomodação do 

movimento e de assimilação. 
E) adaptação do movimento, de mudança de 

movimento e de acoplamento. 

27 - O sistema de treinamento esportivo proposto por 
GRECO & BRENDA (1998), é composto por nove fases e 
está constituído de três subsistemas, são eles: 

A) planejamento, competição e regeneração. 
B) diagnóstico, planejamento e competição. 
C) organização, diagnóstico e competição. 
D) planificação, competição e retroalimentação. 
E) planificação, planejamento e regeneração. 

28 - A fase do sistema de treinamento esportivo universal 
que se inicia por volta dos 13-14 anos e abrange até os 15-
16 anos, é denominada de: 

A) fase de direção. 
B) fase de orientação. 
C) fase de universal. 
D) fase de especialização. 
E) fase de aproximação/integração. 






PARTE II – DIDÁTICA GERAL

29 - Contrapondo-se à retórica conservadora a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB nº 9394/96) apresenta uma 
dimensão progressista buscando um novo sentido para a 
educação. Assim no seu artigo 58 explicita o conceito de 
educação especial, como sendo uma modalidade de 
educação escolar, oferecida: 

A) Por meio de serviços de apoio especializado, em 
escolas que possuam salas para o atendimento 
especial.

B) Preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. 

C) A partir dos seis anos de idade em escolas e 
serviços especializados. 

D) Na escola regular apenas quando os professores 
aderirem as propostas das Secretarias de Educação. 

E) Apenas em salas que possuam recursos humanos 
especializados, em escolas regulares. 

30 - A prática educativa é um fenômeno social e universal, 
sendo uma atividade humana necessária à existência e 
funcionamento de todas as sociedades. Através da ação 
educativa o meio social exerce influências sobre os 
indivíduos e estes, ao assimilarem essas influências, 
tornam-se capazes de estabelecer uma relação ativa e 
transformadora em relação ao meio social. Tais influências 
manifestam-se por meio de: 

A) Conhecimentos, experiências, valores, modos de 
agir e costumes que devem ser mantidos pelas 
novas gerações. 

B) Experiências assistemáticas em instituições 
escolares a fim de manter a sociedade brasileira 
com seus costumes, valores e crenças. 

C) Processos formativos espontâneos que assegurem 
valores e práticas de manutenção da sociedade. 

D) Conhecimentos, experiências, valores, modos de 
agir e costumes acumulados por muitas gerações e 
recriados pelas novas gerações. 

E) Ações não-intencionais, ou seja, àquelas exercidas no 
meio social e no ambiente em que o indivíduo circula. 

31 - A Pedagogia da Autonomia sugere que os alunos 
aprendam  mecanismos, estratégias, normas e valores de 
interação social que requerem êxito na vida acadêmica e 
pessoal do grupo da aula e do colégio, o que deve 
configurar-se paulatinamente em representações e pautas 
de condutas que estendem seu valor e utilidade além do 
campo da escola. Esta vai induzindo uma forma de: 

A) Representar a escola como espaço de espontaneísmo e 
preparação para o mercado de trabalho. 

B) Disciplinar o aluno para obedecer às regras 
impostas pelo regimento escolar e 
consequentemente garantir a manutenção da 
realidade circundante. 

C) Ser, pensar e agir, tanto mais válida quanto mais 
intensa seja a semelhança entre a vida social da 
aula e as relações sociais no mundo do trabalho ou 
vida pública. 

D) Ser em conformidade com o modelo de sociedade e  
desse modo planejar  a educação como algo neutro. 

E) Conformismo aos preceitos e estereótipos que 
circulam na escola. 

32 - Segundo José Carlos Libâneo a formação do professor 
abrange duas dimensões: a formação teórico-científica e a 
formação técnico-prática. A formação técnico-prática visa: 

A) A formação específica nas disciplinas que o 
professor vai lecionar e deve especializar-se. 

B) As intenções do professor que devem fortalecer os 
saberes espontâneos dos estudantes, assim como a 
terminalidade do ensino. 

C) A apropriação dos conhecimentos específicos da 
disciplina que o professor irá ensinar, canalizadas 
para a terminalidade de estudos dos seus alunos. 

D) A dicotomia teoria e prática. 
E) A preparação específica para a docência incluindo 

a Didática, as metodologias específicas das 
matérias, a Psicologia da educação, a pesquisa 
educacional e outras. 

33 - Mais do que transmitir informação a função educativa 
da escola contemporânea deve se orientar para atender a  
exigência de provocar a reconstrução por parte dos 
alunos/as, de seus conhecimentos, atitudes e modos de 
atuação o que requer outra forma de organizar o espaço, o 
tempo, as relações sociais na aula e na escola. Isso 
pressupõe: 

A) Práticas compensatórias, pois as crianças e jovens 
das classes populares não podem acessar os 
conhecimentos científicos. 

B) Vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que estimulem outro tipo de relações 
com o conhecimento e a cultura.  

C) Práticas centralizadoras e a oferta de uma 
educação espontaneísta. 

D) Vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que estimulem a formação de alunos 
disciplinados para a manutenção da sociedade 
brasileira. 

E) Que seja assegurada a formação fragmentária e 
conhecimentos acríticos que estimulem a 
solidariedade e  novos  de pensar e fazer o 
mercado de trabalho. 

34 - A professora Angélica desenvolve sua prática docente
numa perspectiva de educação crítica e coletiva e planeja 
as suas ações de forma a contribuir para que os seus alunos 
aprendam a lidar com a diversidade cultural. Nesse sentido 
chama a atenção para que os estudantes: 

A) Priorizem os fatores sociais na escolha dos 
colegas. 

B) Respeitam as diferenças dos colegas e 
desenvolvam ações e a adesão incondicional aos 
valores dos outros. 

C) Assumam atitudes preconceituosas com relação a 
determinadas opções sexuais. 

D) Acolham às diferentes formas de expressão e 
credo religioso, respeitem as escolhas dos colegas 
com dificuldades de aprendizagem. 

E) Mantenham e imponham valores moralistas. 






35 - A democratização do ensino supõe um sólido 
conhecimento das matérias escolares e é uma pré-condição 
para a formação do cidadão ativo e participante. O ensino 
das matérias e o desenvolvimento de habilidades 
intelectuais devem considerar: 

A) A avaliação classificatória que permite 
homogeneizar as turmas. 

B) A terminalidade de estudos dos alunos das classes 
populares no ensino médio. 

C) A aplicação prática dos conhecimentos na vida 
escolar e na prática social. 

D) A neutralidade do ensino público. 
E) Que os alunos das classes populares não 

conseguem acessar os saberes científicos. 

36 - Embora as causas da não permanência produtiva dos 
alunos na escola sejam  múltiplas, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) destacam a falta de 
acolhimento dos alunos pela escola, originada muitas 
vezes por não reconhecer a diversidade da população a ser 
atendida e não saber lidar com as demandas existentes. A 
falta de disponibilidade ou de condições para considerar a 
diversidade dos alunos acarreta: 

A) O chamado fracasso escolar. 
B) A inclusão de todos os alunos em uma mesma sala, o 

que dificulta a formação de turmas heterogêneas.
C) A formação de turmas inclusivas o que não atende 

aos princípios e orientações dos PCNs.
D) Dificuldades pedagógicas para os professores que 

devem trabalhar com as classes homogêneas.
E) O sucesso escolar de todos.

37 - A função da escola e a elaboração coletiva do Projeto 
político-pedagógico recomendados na legislação em vigor 
proporcionam um conjunto de práticas preestabelecidas 
com o propósito de: 

A) Incluir os alunos das classes especiais em 
instituições especializadas.

B) A aquisição de saberes espontâneos em toda a 
rede de ensino pública.

C) Assegurar a continuidade de estudos aos alunos 
interessados, em detrimento daqueles com 
dificuldades de aprendizagem.

D) Garantir o ensino especial em turmas homogêneas.
E) Contribuir para que os alunos se apropriem de 

conteúdos sociais e culturais de maneira crítica e 
construtiva.

38 - A auto-avaliação é uma situação de aprendizagem em 
que o aluno desenvolve estratégias de análise e 
interpretação de suas produções e dos diferentes 
procedimentos para se avaliar. Delegar aos alunos, em 
determinados momentos, a avaliação é uma condição 
didática necessária para que: 

A) Construam instrumentos de auto-regulação para as 
diferentes aprendizagens. 

B) Reforcem o pressuposto que o professor não sabe 
avaliar.

C) A classificação seja mantida, selecionando e 
reagrupando os melhores alunos. 

D) Construam instrumentos de auto-regulação apenas 
para aprendizagens específicas. 

E) Sejam destacadas  formas exclusivas de 
reorganização das classes. 

39 - O professor Francisco seguindo as orientações dos 
PCNs e as definições do PPP da escola reconhece que tão 
importante quanto “o que” e o “como” avaliar são as 
decisões pedagógicas decorrentes dos resultados da 
avaliação diagnóstica porque : 

A) Classificam os alunos em fortes e fracos e os 
separa, conforme o nível de aprendizagem dos 
mesmos. 

B) Reforçam a manutenção dos valores da sociedade 
de classes 

C) Prevêem atitudes neutras relativas ao fazer 
docente 

D) Orientam a reorganização da prática educativa. 
E) Garantem que os alunos desinteressados sejam 

reagrupados em turmas especiais e recebam 
tratamentos motivadores para o sucesso escolar.  

40 - A avaliação mediadora consiste na ação educativa 
decorrente da análise dos seus entendimentos, de modo a 
favorecer ao aluno: 

A) O alcance de um saber competente e a 
aproximação com os conceitos científicos. 

B) O senso comum, fundamental na escola pública. 
C) Informações generalistas sobre o rendimento de 

cada aluno. 
D) A uniformidade na aprendizagem da turma. 
E) A classificação e distribuição dos alunos, critério 

que contribui para a evolução dos mais 
capacitados.

       







