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1ª Parte – Português  

 

Leia o seguinte fragmento de texto retirado do livro Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos. 
 

 
 

01. O termo “difícil”, presente em “A vida na fazenda se 

tornava difícil”, tem função sintática de: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Adjetivo. 
e) Predicativo do objeto. 

 
02. Em: “Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o 
rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.”, a 

oração reduzida em destaque estaria corretamente 
desenvolvida se estivesse assim escrita: 
 

a) Sinhá Vitória benzia-se enquanto tremia (...). 
b) Sinhá Vitória benzia-se porque tremia (...). 
c) Sinhá Vitória benzia-se a medida que tremia (...). 
d) Sinhá Vitória benzia-se após tremer (...). 
e) Sinhá Vitória benzia-se tendo em vista que tremia 

(...). 
 
03. Na oração: “Encolhido no banco do copiar, Fabiano 
espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se 
pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos 
se torciam, negros, torrados.”, a expressão “banco do 
copiar” significa: 

 
a) Lugar para se estudar com vista para a rua. 
b) Assento usado como apoio para escrever. 
c) Assento na varanda. 
d) Banco da escrivaninha. 
e) Mesa de estudos. 

 
04. A oração “(...) onde as folhas secas se pulverizam”, 

tem função sintática equivalente à: 
 

a) Minha vontade é que você aprenda português. 
b) Não saia daqui sem que eu lhe chame. 
c) A liberdade é um bem tão precioso que cada um 

quer ser dono até da alheia. 
d) O fato de que és mudo na te impede de trabalhar. 
e) O animal mais veloz do mundo é o avestruz, que 

chega a atingir cerca de 120 km/h. 

05. Em qual das orações há discordância da norma culta 

conforme as regras de pontuação? 
 

a) Afinal, quem manda aqui sou eu, ou são 
vocês? 

b) Uma mão lava a outra, e a poluição suja as 
duas. 

c) Os mendigos pediam dinheiro ou comida? 
d) Mau curso primário, mau curso secundário, 

produzem mau candidato à universidade. 
e) NDR 

 
06. Dentre as proposições a seguir, assinale a que 

expressa uma inverdade em relação à norma culta da 
língua portuguesa. 

 
a) O verbo chamar é transitivo direto ou transitivo 

indireto, indiferentemente, quando no sentido 
de considerar, como em: “Chamei-o palhaço” 
ou “Chamei-o de palhaço”. 

b) O verbo pisar é um verbo transitivo direto, 
portanto não admite preposição, conforme 
exemplo: “Não pise na grama”. 

c) O verbo puxar é transitivo indireto no sentido 
de “sair semelhante”, como em “O puxou ao 
pai, e não há mãe.” 

d) O reparar, quando significar observar, é 
transitivo indireto: “Repare no corpo desta 
garota.” 

e) O verbo sobressair, sem ser pronominal, é 
transitivo indireto: O jogador que mais 
sobressaiu nos jogos do Brasil foi o goleiro. 

 
07. Leia o texto a seguir e em seguida responda o que se 

pede. 
 

 
 

É possível depreender do texto a seguinte informação: 
 

I. O Prêmio Nobel é concedido àqueles de 
pensamento ortodoxo. 

II. A opinião pública rejeita todo tipo de violência. 
III. A violência às vezes é um passo para a paz. 
IV. A opinião pública reverencia pesquisadores e 

poetas, priorizando essas categorias na entrega 
do Nobel. 
 

“A vida na fazenda se tornava difícil. Sinhá 
Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia 
os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no 
banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, 
onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos 
redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, 
torrados. No céu azul as últimas arribações tinham 
desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, 
devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a 
Deus um milagre. 

Mas, quando a fazenda se despovoou, viu que 
tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, 
matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a 
carne, largou-se com a família, sem se despedir do 
amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida 
exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como 
negro fugido. 

 

Apontamentos sobre o Prêmio Nobel 
 

 O Prêmio Nobel reverencia cientistas, 
pesquisadores, escritores e poetas. No entanto, a 
maior repercussão ocorre em dois prêmios, Literatura e 
Paz. A opinião pública espontaneamente dedica aos 
ganhadores dessas categorias a maior atenção. Os 
prêmios de ciências, é claro, são importantes, mas a 
repercussão fica muito concentrada no segmento 
especializado ou mais restrito da opinião pública. 
 O Nobel da Paz tem sido concedido a 
personalidades que deixam às margens restrições 
daqueles de pensamento mais ortodoxo, dos que 
entendem o prêmio como uma homenagem ao 
pacifismo, aos que rejeitam todas as formas de 
violência. Claro que esta é uma apreciação linear, 
superficial, pois algumas vezes a violência faz-se como 
uma ação preventiva, para adiante obter uma paz 
duradoura. (...) 
 
MENEZES, Fernando. Divirta-se e aprenda. Editora Construir, 

2009. 

 

 






Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 03 - Cargo 16 – Prof. II (6º ao 9º ano) – Educação Física. 

Página 2 de 6 

a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão erradas. 
c) Apenas I e IV estão erradas. 
d) Apenas III está correta. 
e) Apenas I está correta. 

 
Leia o texto a seguir e tome-o como base para responder 
as questões 08 e 09. 

 

 
 

08. A oração sublinhada pode ser classificada como 
Oração Subordinada: 

 
a) Adverbial Final. 
b) Adverbial condicional. 
c) Adjetiva restritiva. 
d) Substantiva Predicativa. 
e) Adverbial consecutiva. 

 
09. O pronome que, em destaque no texto tem função 

sintática de: 
 

a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Adjunto adverbial. 
e) Complemento Nominal. 

 
10. A seguinte frase foi retirada de uma propaganda de 

“Canecas” (bebedouros) para animais, numa revista de 
produtos agrícolas: “A vida útil das Canecas fabricadas 
com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” Como se percebe, há 
desconformidades em relação à norma culta da língua. 
Aponte a alternativa que corrige a falha que há no texto.  

 
a) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 

Plásticas estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

b) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, está atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

c) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

d) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

e) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas está atrelada à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

 
 
 
 
 

 

2ª Parte – Conhecimentos Pedagógicos      

 
11. A partir da contribuição de cada teórico enumere a 

segunda coluna de acordo com a primeira coluna da: 
 
(1) Froebel 
(2) Dewey 
(3) Paulo Freire 
(4) Comênio  
(5) Rousseau 
 
(   )  Centraliza os interesses pedagógicos na criança e 

aponta que esta não pode ser vista como um “adulto 
em miniatura”. 

(   )  Valoriza a educação na 1ª infância sendo o fundador 
dos jardins de infância. 

(   )  Destaca-se por divulgar os princípios da Escola Nova, 
com a concepção de que a escola é a própria vida. 

(   )  Criador do Método de Alfabetização que se baseia na 
realidade concreta dos alunos e no desenvolvimento 
da consciência crítica 

(   )  Pai da Didática Moderna, destaca-se por defender  o “ 
ensino para todos”. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) 1, 2, 3, 4 e 5. 
b) 2, 1, 3, 4 e 5. 
c) 4, 5,1, 2 e 3. 
d) 5, 4, 2, 1 e 3. 
e) 1, 4, 5, 2 e 3. 

 
12. A Lei 10639/2003, ao tratar sobre a história e cultura 

da África e dos afro-brasileiros altera os artigos 26 e 79 da 
LDB determinando: 

 
a) A obrigatoriedade dos estudos sobre a escravidão 

e a cultura dos negros no Ensino Médio. 
b) O ensino da História da África na Rede Oficial de 

ensino. 
c) A obrigatoriedade do ensino da História e da 

Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, públicos e privados. 

d) A inclusão no currículo escolar da disciplina 
História Afro-Brasileira. 

e)  O estudo sobre as comunidades quilombolas. 
 
13. O ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas tem como objetivo: 
 

I. Romper com o silêncio e a vergonha étnico-racial 
incutida à população negra. 

II. Atender a uma solicitação das comunidades 
escolares. 

III.  Incentivar o folclorismo da presença do negro na 
culinária, na dança, na arte. 

IV.  Reconhecer a contribuição do continente africano 
para o Brasil. 

V. Superar a visão de uma África sem história, de 
uma “África da fome”. 

 
Estão corretas: 
 

a) I, II, V. 
b) I, IV, V. 
c) III, I, II. 
d) I, III, IV. 
e) Todas. 

Problemas 
 

Os candidatos que participaram da eleição 
municipal e que largaram banners nos postes de 

iluminação estão sendo convocados pela Justiça 
Eleitoral para fazerem a retirada. Caso não retirem 
suas propagandas, o juiz eleitoral da 175ª Zona 
Eleitoral, Fernando Ferreira de Moraes, vai adotar 
medidas enérgicas, como a aplicação de multas 
no valor de 50 mil UFIRs. 
 

Curitiba, Gazeta do Povo. 7 nov. 2004. 
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14. Ao tratar da diversidade cultural a escola deverá: 

 
a) Realizar atividades individualizadas para atender 

os sujeitos em suas especificidades. 
b) Desenvolver um plano de ação transdisciplinar o 

qual possa promover diálogos, a convivência e o 
engajamento voltados à promoção da igualdade. 

c) Elaborar um conjunto de regras e normas 
determinadas pela equipe docente. 

d) Vivenciar a cultura predominante na comunidade 
escolar. 

e)  Vivenciar a questão da diversidade através das 
datas comemorativas. 

 
15. Considerando as teorias acerca do currículo enumere 

as colunas de acordo com os conceitos que enfatizam: 
 

(1) Teoria Tradicional 
(2) Teoria Crítica 
(3) Teoria Pós-Crítica 

       
(   )  Gênero, raça, etnia, sexualidade. 
(   )  Ideologia, currículo oculto, emancipação e 

libertação. 
(   )  Ensino, planejamento e didática. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) 1, 2, 3. 
b) 2, 3, 1.  
c) 3, 1, 2. 
d) 3, 2, 1. 
e) NDA. 

 
16.  No que se refere à  Educação Básica,  a Constituição 

Federal – CF/88,  determina em seu artigo 208: 
 

a) A obrigatoriedade do Ensino Fundamental, Médio 
e Superior. 

b) Ensino Infantil ofertado exclusivamente em 
creches. 

c) Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos, assegurada 
inclusive a oferta gratuita aos que não tiveram 
acesso na idade própria. 

d) A obrigatoriedade do Ensino Fundamental 
preferencialmente em escolas públicas. 

e) A obrigatoriedade do Ensino Fundamental e 
Médio. 
 

17. Ao tratar do atendimento aos portadores de deficiência, 

a CF/88 considera como dever do Estado: 
  

a) Assegurar Escolas especializadas no atendimento 
às pessoas portadoras de deficiência.  

b) Ofertar Ensino Básico e atendimento domiciliar. 
c) Assegurar atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

d) Promover o acesso dos portadores de atividades 
artísticas e culturais. 

e) Assegurar atendimento educacional aos 
portadores de deficiência, exclusivamente na rede 
oficial de ensino. 

 
 
 
 
 

18. Juntamente com outros espaços, o Conselho Escolar 

atua como uma forma colegiada de gestão democrática. 
Analisando as questões a seguir, marque V para as 
verdadeiras e F para falsas em relação ao Conselho 
Escolar: 

 
(   )  Instrumento de controle externo. 
(   )  Órgão consultivo, deliberativo e de mobilização do 

processo de gestão democrática. 
(   )  Atua no acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem e do desenvolvimento da prática 
educativa. 

(   )  Participa na elaboração do projeto político-
pedagógico da escola. 

(   )  Executa as ações propostas no plano de 
desenvolvimento escolar. 
 

Marque a alternativa correta: 
 

a) F, V, V, V, F. 
b) V, V, V, V, F. 
c) V, V, F, F, F. 
d) F, V, V, F, V. 
e) F, V, V, F, F. 

 
19. De acordo com o artigo 56 da Lei nº 8.069, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o dirigente 
de estabelecimento de Ensino Fundamental diante da 
reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares deverá comunicar o fato: 
 

a) A família ou responsável. 
b) Ao Conselho Escolar. 
c) Ao Conselho Tutelar. 
d) A Secretaria de Educação. 
e) Ao poder público. 

 
20. Num processo de gestão democrática, os atores 

sociais ali envolvidos - professores, alunos, pais, diretores, 
comunidade - se apresentam como sujeitos ativos que 
devem atuar de forma clara e responsável. Nesse 
processo se constituem princípios básicos da gestão 
democrática: 
 

a) Liberdade e criatividade. 
b) Autonomia e participação. 
c) Avaliação e planejamento. 
d) Participação e avaliação. 
e) Administração e execução. 

 
  

    

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
21. Ao Líbero no rally de Voleibol só é permitido nas ações 

transitórias de defesa e ataque. Assinale a alternativa 
correta: 

 
a) Atacar de dentro da zona de ataque. 
b) Sacar viagem e levantar a bola com as mãos 

acima do bordo superior da rede dentro da zona 
de ataque. 

c) Passar a bola de toque com a intenção de atacar 
num espaço da quadra adversária para obter 
pontuação. 

d) Defender de qualquer forma e levantar de 
qualquer ponto da zona de defesa para o atleta 
finalizar o rally. 
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e) Substituir qualquer atleta da zona de finalização 
sem interrupção do jogo. 

 
22. Durante o período renascentista, um gênio italiano 

descobriu e corrigiu alguns erros de simetria existentes no 
desenho das proporcionalidades humanas feito por 
CESARIANO na época chamado de PHANTON (Homem 
Imaginário) e que após estas correções este desenho 
ficou com o nome de “HOMEM VITRUVIANO” que até 

hoje é a logo marca das ciências dos esportes. Quem é 
este gênio? Assinale a alternativa correta. 
 

a) Nicolau Maquiavel. 
b) Leonardo Da Vinci. 
c) Michelangelo Biomarrozi. 
d) Dante Aligiele. 
e) Giovanni de Médici. 
 

23. Quando avaliamos os alunos durante o ano letivo 
biometricamente para comparar se realmente peso x 
altura estão sendo variáveis proporcionais com o 

crescimento corporal, ao colocar o aluno na balança 
pedimos ao aluno que fique na postura de sentido de 
costas para o cursor da balança, calcanhares juntos porém 
sobre a plataforma emborrachada, distorcendo com 
término da borracha, braços estendidos com as palmas 
das mãos em supinação, respiração profunda ficando em 
apnéia e com os olhos focados na horizontal, 
perpendicular ao solo. Este posicionamento da cabeça 
com os olhos focados no horizonte é chamado de: 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Plano Transversal. 
b) Plano de Fraukfurt. 
c) Plano Horizontal. 
d) Plano Podálico. 
e) Plano Sargital. 

 
24. De acordo com Anita J. Harrow quando os 

professores de Educação Física ao elaborarem um plano 
de aula que contenha objetivos comportamentais 
relacionados com todos os domínios. Quais são estes 
domínios por ordem?  
Assinale a alternativa correta. 
 

a) Afetivo, Cognitivo e Psicomotor. 
b) Cognitivo, afetivo e Psicomotor. 
c) Psicomotor, afetivo e cognitivo. 
d) Afetivo, psicomotor e cognitivo. 
e) Todas as alternativas estão corretas de acordo 

com a formulação dos objetivos que você 
professor pretende atingir. 

 
25. Uma secção de treinamento de handebol para 

correção de fundamento isolado, de acordo com a 
Taxionomia de Bloom e colaboradores, podemos dizer 

que a área de domínio mais solicitada em ordem é: 
 

a) Psicomotor, afetivo e cognitivo. 
b) Afetivo, psicomotor e cognitivo. 
c) Cognitivo, psicomotor e afetivo. 
d) Psicomotor, cognitivo e afetivo. 
e) Todas as alternativas estão erradas. 

 
 
 
 
 
 

26. Com relação a composição corporal podemos predizer: 

O percentual de gordura é um dos indicadores da 
qualidade de vida. A área médica através de uma fórmula 
(peso corporal (kg) dividido pela altura

2
) conhecida por 

Índice de Massa Corporal (IMC) prediz por aproximação 

mais exata o percentual de gordura dos pacientes. Quem é 
o inventor desta fórmula? Assinale a alternativa correta. 
 

a) Faulkner. 
b) Pires Neto. 
c) Quetelet. 
d) Dartangnan Pinto Guedes. 
e) Pollock. 

 
27. Podemos dizer que a interpretação das sensações 

percebidas pelo corpo ou de partes deste em movimento 
chama-se? Assinale a alternativa correta: 
 

a) Consciência corporal. 
b) Esquema corporal. 
c) Cinestesia corporal. 
d) Imagem corporal. 
e) Segmento corporal. 

 
28. Na ginástica escolar durante a parte dos processos 

pedagógicos da iniciação, trabalhamos basicamente com o 
deslocamento dos segmentos corporais de todo o corpo no 
tempo e no espaço. Prioritariamente os movimentos 
fundamentais da ginástica estão inseridos nos 
movimentos: (Marque a alternativa correta). 
 

a) Primários, secundários e locomotores. 
b) Não locomotores, rudimentares e primários. 
c) Secundários, locomotores e não locomotores. 
d) Locomotores, não locomotores e primários. 
e) É correto afirmar que todas as alternativas estão 

corretas. 
 
29. No ano de 1851, Rui Barbosa deu parecer sobre o 

projeto 224 – Reforma Leôncio de Carvalho, Decreto Nº 
7247, de abril de 1879. O parecer era favorável a: 
Assinale a alternativa correta. 
 

a) Obrigatoriedade da Educação Física nas escolas 
dos municípios e da Corte. 

b) Criou o primeiro estabelecimento de Ensino 
Superior. 

c) Sistematizou o esporte dentro da escola. 
d) Defendia a inclusão da ginástica na escola. 
e) Obrigou a prática da Educação Física como um 

adestramento para preparar a juventude no 
cumprimento dos deveres da nação. 

 
30. A Lei Nº 9394 de 1996 no seu Art. 26, § 3º, tornou a 

Educação Física facultativa nos cursos noturnos regulares 
e a partir de dezembro de 2003 a Lei Nº 10793 alterou a 
redação estabelecendo diretrizes para a Educação 
Nacional e dá outras providências redigida da seguinte 
forma: 
Assinale a alternativa correta. 
 

a) Como componente curricular obrigatório da 
Educação Básica, faculta o aluno das aulas 
práticas se estiver amparado por qualquer uma 
das alíneas e vetou a alínea “e” que amparando o 
aluno cursando pós graduação. 

b) Comunicar ao Conselho Tutelar se o(a) aluno(a) 
não comparecer as aulas. 

c) Amparar o(a) aluno(a) com ausência justificada. 
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d) Aprovar todos(as) alunos(as) que não 
compareceram a nenhuma aula prática sem levar 
em consideração as diretrizes da Educação 
Física. 

e) Excluir o nome de todos os alunos dispensados 
do diário de classe. 

 
31. Os alunos do nível fundamental que têm bolsa escola, 

acobertados pelo Decreto Lei de Nº 10.219 de 11 de abril 
de 2001 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
são obrigados a: 
Assinale a alternativa correta. 
 

a) Fazer Educação Física por ter jornada ampliada. 
b) Dispensa o(a) aluno(a) das aulas práticas de 

Educação Física. 
c) A comparecer na escola em horário integral para 

atender a jornada ampliada. 
d) Ter freqüência assídua em todas as disciplinas. 
e) Estão corretas as alternativas “a”, “c” e “d”. 

 
32. De acordo com o caderno de direitos do aluno, o 

professor de Educação Física que ficar comentando com 
os alunos que irá colocar nas próximas aulas exercícios 
físicos exaustivos e que irá fazer as próximas avaliações 
físicas através de um circuito para fadigar os alunos. Ao 
professor de Educação Física que tem esta postura ética 
podemos dizer que: 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) O professor não deve submeter os seus alunos a 

situações de constrangimento caracterizada como 
uma violência simbólica. 

b) Deve trabalhar os exercícios físicos mais anaeróbicos 
durante toda aula para desenvolver mais a 
musculatura.  

c) Não controlar no diário de classe desempenho, 
freqüência, notas e observações dos alunos. 

d) Tratar o aluno com rispidez e desdém.  
e) O aluno deverá malhar o ano letivo todo sem que o 

professor ministre conteúdos relacionados a cultura 
corporal de movimento. 

 
33. Ao aluno atleta como diz a redação do caderno Nº 06 

que trata dos Direitos dos Alunos, “Décimo Direito”, direito 
à dispensa das aulas durante o período em que esteja 
participando de eventos ou competições oficiais. O 
professor tem obrigação de justificar a falta desses alunos 
nos diários de classe. Se perder as avaliações por estar 
competindo em eventos oficiais, os professores das 
demais disciplinas farão estas avaliações em período 
especial com o parecer da direção. Não se encontrará 
amparados pelo Direito dos Alunos, os atletas que: 
Assinale a alternativa correta. 
 

a) Estejam participando da Fase Regional dos JEP. 
b) Estejam participando da Fase Estadual dos JEP. 
c) Tenham sofrido acidentes esportivos em jogo em 

uma destas fases das alternativas “a” e “b” 
acobertados por laudos médicos. 

d) Não estiver com pelo menos 50% de freqüência 
devidamente comprovada até o bimestre ou 
período da competição. 

e) Estiverem inscrito(s) e homologadas as fichas de 
inscrição dos coletivos e individuais. 

 
 
 
 

34. Dentro do universo esportivo das competições 

poderemos afirmar com segurança que a expressão 
inglesa “FAIR PLAY” de difícil tradução tem um 

significado de: 
Assinale a alternativa correta. 
 

a) Jogo sujo e violento. 
b) Jogada desonesta e de má fé. 
c) Jogo limpo e a conduta cavalheiresca. 
d) Jogada anti-esportista. 
e) As alternativas “a”, “b” e “d” estão corretas. 

 
35. Nos séculos XVIII e XIX, surgiu na Inglaterra um 

movimento conhecido por cristianismo muscular, do qual o 
maior incentivador foi: 
Assinale a alternativa correta. 
 

a) Herbert Spencer (1820 - 1903). 
b) Thomas Arnold (1795 - 1842). 
c) Pierre de Coubertim (1863 - 1937). 
d) Fernando Lagrange (1846 - 1909). 
e) Esteban Jules Marey (1830 - 1904). 

 
36. Com o decorrer do tempo, os espetáculos bárbaros, a 

opulência, o luxo e as orgias foram pouco a pouco 
abastardando o povo; os romanos tornaram-se indolentes  
deixavam de praticar exercícios preferindo os fáceis 
prazeres de Roma às duras lides dos campos de combates 
e um célebre poeta no século II a.C. satírico insurgindo-se 
contra o vício que campeavam em Roma e ridicularizando 
os nobres e os hipócritas, expressou em verso seu 
desalento, criando o aforismo na frase “MENS SANA IN 
CORPORE SANO”.   Quem foi este poeta? 

 
a) Juvenal. 
b) Teodósio. 
c) Fenélon. 
d) Pantagruel. 
e) Sócrates. 

 
37. No requerimento unificado das Escolas Estaduais de 

Pernambuco, Título III, Da ordenação curricular, Capítulo I, 
Da organização curricular, Artigo 46 – O Sistema Estadual 
de Educação promoverá em todos os níveis, item I: 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Iniciação a tecnologia no ensino fundamental. 
b) O desporto educacional e as práticas desportivas 

não-formais, visando a formação integral para 
lazer e cidadania. 

c) Comparecer assiduamente e pontualmente as 
aulas e demais atividades escolares. 

d) Os programas de saúde para entendimento de 
práticas úteis ao educando e à comunidade. 

e) Praticar esporte para uma melhor compreensão 
das práticas esportivas. 
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38. Nas avaliações físicas para o ingresso nas 

corporações militares do Brasil, tomando como exemplo a 
Polícia Militar de Pernambuco, temos várias etapas para 
saber se os candidatos se encontram fisicamente aptos. O 
TAF consta: 

 
- Flexão na barra vertical (homens – 3 repetições; 
mulheres – 10 segundos em flexão). 
- Corrida de 50 metros rasos (homens – 9 segundos; 
mulheres – 11 segundos) 
- Salto em distância (homens – 3,50 metros; mulheres 
– 2,60 metros)  
- Abdominal (homens – 35 repetições/ por minuto; 
mulheres – 28 repetições/ por minuto) 
- Corrida de 2.400 metros (homens – 12 minutos; 
mulheres – 15 minutos). 
 

Literalmente falando podemos afirmar que a ordem das 
valências físicas que mais corresponde à seqüência do 
enunciado é: 
Marque a alternativa correta. 
 

a) Aeróbica, anaeróbica, resistência muscular 
localizada, força muscular localizada, força 
explosiva localizada. 

b) Força muscular localizada, resistência aeróbica, 
resistência anaeróbica, força explosiva localizada, 
resistência anaeróbica. 

c) Resistência muscular localizada, força explosiva 
localizada, resistência anaeróbica, resistência 
aeróbica. 

d) Força muscular localizada de membros 
superiores, resistência muscular anaeróbica de 
membros inferiores, força explosiva localizada de 
membros inferiores, resistência muscular 
localizada e resistência aeróbica de membros 
inferiores. 

e) Resistência anaeróbica de membros superiores, 
força muscular localizada de membros inferiores, 
resistência aeróbica, resistência muscular 
localizada de membros superiores. 

 
39. Após uma aula de Educação Física o aluno fica 

sentindo dores musculares principalmente nas pernas. A 
esse fenômeno fisiológico podemos chamar de: 

 
a) Quiropraxia. 
b) Cinesalgia. 
c) Litíase. 
d) Elogênico. 
e) Sorbitol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. César Cielo campeão olímpico brasileiro de natação, 

Pequim 2008, recordista mundial dos 50 metros, terminou 
o ano de 2009 como o nadador mais veloz do mundo. O 
que influenciou nestes resultados que a partir de 2010 a 
Federação Internacional de Natação proibiu? Quais destes 
acessórios? Assinale a alternativa correta. 
 

a) Usou uma cera depilatória para deslizar mais 
rápido na piscina. 

b) Usou óculos com uma tecnologia que diminui 
mais o atrito com a água. 

c) Usou um maiô que facilita o deslizamento na água 
com menos atrito. 

d) Usou uma toca especial que facilita a propulsão 
do corpo dando mais velocidade. 

e) Estão corretas todas as alternativas. 
 

 
FIM DO CADERNO 







