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Instruções Gerais:  
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 
numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

2. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
3. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada 

no Cartão-Resposta  que você receberá. 
4. O Cartão-Resposta  deve, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta  não poderá ser substituído, 

portanto, não o rasure nem o amasse. 
5. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
6. Marque apenas UMA letra para cada questão. Mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 
7. Você dispõe de três horas  para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este 

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta. 
8. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Aplicação de Prova. 
9. Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 
10. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início das provas. A não-observância dessa 

exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 
11. Ao sair da sala entregue este Caderno de Provas , juntamente com o Cartão-Resposta  ao Fiscal de Sala. 

Cronograma Previsto: 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 07/01/2010 
www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br  

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da 
Prova Objetiva 

08/01/2010 SEDUC ou GRE’s 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 14/01/2010 
www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 14/01/2010 
www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 
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LEGISLAÇÃO 
 
 

 
1. Segundo o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado 
com base nos princípios, exceto: 
 
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 

b) Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas de acordo 

com diretrizes da gestão. 

c) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais. 

d) Valorização do profissional da educação escolar. 

e) Gestão democrática do ensino público, na forma da LDB 

e da legislação dos sistemas de ensino. 

 
2. Em uma reunião de professores e gestores da Escola “Novo 

Educar”, um professor quis saber da diretora o que tinha na 
LDB, nº 9.394/96, sobre as competências dos Estados, 
Municípios e União no que diz respeito ao acesso ao ensino 
fundamental. A diretora, muito solícita, respondeu que 
segundo o artigo 5º, parágrafo 1º, da LDB, compete aos 
Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com 
a assistência da União: 
 
I- Recensear a população em idade escolar para o ensino 

médio, e os jovens e adultos que a ele não tiveram 

acesso. 

II- Fazer chamada pública da população em idade escolar 

para o ensino fundamental. 

III- Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

IV- Recensear a população da zona rural em idade escolar 

para estudar na zona urbana. 

 
A alternativa em que constam os itens corretos é: 

 
a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) I e III. 

d) III e IV. 

e) II e III. 

 
3. No início de 2009, uma mãe foi perguntar à diretora da 

Escola “Aprendendo”, qual a idade certa para matricular seu 
filho na 1ª série do ensino fundamental. A diretora 
respondeu que no artigo 6º, da LDB nº 9.394/96, com 
redação dada pela Lei nº 11.114/2005, está escrito que é 
dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos: 
 
a) 08 anos de idade. 
b) 07 anos de idade. 
c) 05 anos de idade. 
d) 06 anos de idade. 
e) 04 anos de idade. 

 
 

4. Na reunião pedagógica da Secretaria Estadual de Educação 
do Estado “X”, com as pedagogas das Escolas Estaduais, a 
coordenadora da reunião destacou as principais 
incumbências dos Estados, de acordo com o artigo 10, da 
LDB nº 9.394/96. Dentre as opções abaixo, assinale a que 
contraria o citado artigo: 
 
a) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino. 
b) Baixar normas suplementares para o seu sistema de 

ensino. 
c) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 

prioridade, o ensino médio. 
d) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 

estadual. 
e) Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 

avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior do Estado. 

 
5. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são referências 

para o ensino fundamental e médio de todo Brasil, tendo 
como objetivo: 
 
a) Garantir, preferencialmente, a todas as crianças 

brasileiras, mesmo em locais com condições 
socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do 
conjunto de conhecimentos reconhecidos como 
necessários para o exercício da cidadania. 

b) Proporcionar, prioritariamente, aos jovens, mesmo os 
que vivem em condições desfavoráveis, um conjunto de 
conhecimentos que os prepare para o mundo do 
trabalho. 

c) Garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo 
em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, 
o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos 
reconhecidos como necessários para o exercício da 
cidadania. 

d) Angariar recursos para viabilizar o acesso e permanência 
das crianças e jovens oriundos das classes menos 
favorecidas, com o intuito de proporcionar cidadania a 
todos. 

e) Planejar as ações a serem desenvolvidas em todas as 
escolas do país, tanto na rede pública quanto na rede 
privada de ensino, de forma igualitária, sem 
discriminação. 

 
6. Os temas transversais a serem trabalhados, no Ensino 

Fundamental da 6ª a 9ª série, são: 
 
a) Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, 

Orientação Sexual e Trabalho e Consumo. 
b) Ética, Filosofia, Sociologia, Meio Ambiente, Saúde, 

Orientação Sexual. 
c) Diversidade, Saúde, Trabalho e Consumo, Filosofia 

Clínica, Psicopedagogia e Ética. 
d) Antropologia, Meio Ambiente, Filosofia, Ética, Sociologia 

e Orientação Sexual. 
e) Filosofia, Sociologia, Antropologia, Gestão, Psicologia, 

Meio Ambiente. 
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7. Conforme o artigo 2º, da Lei nº 8.069/1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), aplica-se, 
excepcionalmente, o ECA às pessoas entre: 
 
a) 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos de idade. 

b) 21 (vinte e um) e 30 (trinta) anos de idade. 

c) 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos de idade. 

d) 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade. 

e) 17 (dezessete) e 20 (vinte) anos de idade. 

 
8. Segundo o ECA, Lei nº 8.069/1990, no seu artigo 16, o direito 

à liberdade, no que diz respeito à criança e ao adolescente, 
compreende os seguintes aspectos, exceto: 
 
a) Participar da vida familiar e comunitária, com 

discriminação. 

b) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

c) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

d) Participar da vida política, na forma da lei. 

e) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

 
9. No ECA, no seu artigo 25, parágrafo único, família natural é a 

comunidade formada: 
 
a) Pelos parentes próximos com os quais a criança e o 

adolescente convivem. 

b) Pelos parentes mais distantes que convivem com a 

criança e o adolescente. 

c) Pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 

d) Pelos vizinhos que tenham afinidades com a criança e o 

adolescente. 

e) Pelos bisavós que queiram ficar com a criança e o 

adolescente. 

 
10. Complete com o que consta no artigo 60, do ECA/1990. 
 
É proibido qualquer trabalho a menores de ____(_______) anos 

de idade, salvo na condição de aprendiz. 

 
Assinale a alternativa que completa, corretamente, o citado 
artigo: 
 

a) 12 (doze) 

b) 15 (quinze) 

c) 16 (dezesseis) 

d) 18 (dezoito) 

e) 14 (quatorze) 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11. Os maus hábitos posturais têm sido uma preocupação dos 
profissionais da área de saúde, especialmente dos 
professores de Educação Física. Nas aulas de Educação Física 
nas escolas, com crianças e adolescentes, o principal 
objetivo do professor de Educação Física, quanto à postura 
de seus alunos, deve ser de: 
 

a) Equilíbrio. 
b) De descompressão. 
c) De relaxamento. 
d) De alongamento. 
e) De prevenção. 

 
12. Os jogos sensoriais são definidos com base nos aspectos 

comportamentais do desenvolvimento, onde é percebida a 
evidência das habilidades sensório-motora, perceptiva e 
coordenativa. Em quais aspectos fundamenta-se a definição 
dos jogos motores? 
 
a) Um poema. 
b) Uma crônica. 
c) Um drama. 
d) Um ensaio. 
e) Uma entrevista. 

  
13. Escreva (V) ou (F) antes de cada afirmação abaixo, conforme 

sejam verdadeiras ou falsas. Tendo como referência o jogo, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
 

(   ) O jogo, quando empregado nas aulas de Educação 
Física Escolar com o objetivo de estimular a 
aprendizagem do aluno, assume uma função social. 

(   ) O jogo, quanto a sua intensidade, pode ser classificado 
em pequeno ou grande jogo. 

(   ) O jogo, ao ser trabalhado na educação infantil, 
contempla a criatividade e a ludicidade. 

(   ) O ensino do jogo nas aulas de Educação Física deve 
esgotar-se nos “gestos técnicos”. 

(   ) O jogo é uma atividade de lazer, quando empregado 
nas aulas de Educação Física. 
 

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

14. A nova significação da Educação Física é a que ultrapassa a 
ideia única de estar voltada apenas para o ensino do gesto 
motor correto. Muito mais que isso, cabe ao professor 
problematizar, interpretar, relacionar, compreender com 
seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, de 
tal forma que os alunos compreendam os sentidos e 
significados impregnados nas práticas corporais. Ampliar-se 
a área além da dimensão procedimental para as dimensões: 

 

a) Psicológica e cognitiva. 
b) Afetiva e social. 
c) Atitudinal e conceitual. 
d) Técnica e tática. 
e) Teórica e científica. 

www.pciconcursos.com.br
 




4 

 

15. A Educação Física, considerada como cultura do físico, 
veiculadora de ideologias, criadora de sofisticadas técnicas 
desportivas. Afinal, o que é Educação Física? Dentre várias 
respostas, uma é seu objeto indiscutível de estudo. Assinale-
o. 

 
a) O ser humano em movimento. 
b) O ser humano como criação divina. 
c) As ciências sociais. 
d) O fenômeno esportivo. 
e) O fenômeno psicomotor. 

 
16. Ética pode ser conceituada levando em consideração vários 

aspectos na área da Psicologia do Esporte, porém, na sua 
grafia original que deriva do grego, ética significa: 

 
a) Moral. 
b) Costumes. 
c) Conduta. 
d) Comportamento. 
e) Disciplina. 

 
17. Analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeiras 

e (F) para falsas: 
 

(   ) O estilo de ensino que exige dos alunos operações 
cognitivas de pensamento divergente, chama-se 
resolução de problemas. 

(   ) Na escola, é preciso resgatar os valores que privilegiam 
o individual sobre o coletivo. 

(   ) A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve 
basear-se principalmente na presença dos alunos em 
aula. 

(   ) A Educação Física é uma atividade educativa por 
excelência, comprometida com os direitos 
fundamentais do homem, construindo um meio efetivo 
para a conquista de um estilo de vida ativo. 

(   ) No Ensino Fundamental, a Educação Física tem por 
finalidade privilégios práticos que levem em 
consideração o respeito mútuo, a confiança e a 
seletividade. 

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

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

  
18. Jogos Olímpicos de Verão, evento mundial que é realizado 

no intervalo de quatro anos, é o ápice para qualquer atleta. 
Em qual olimpíada o Brasil ganhou sua primeira medalha de 
ouro? 
 
a) 1912, em Estocolmo. 
b) 1924, em Paris. 
c) 1948, em Londres. 
d) 1936, em Berlim. 
e) 1920, em Antuérpia. 

 

19. De acordo com pesquisas na área postural, em qual faixa 
etária as alterações posturais ocorrem de forma mais 
significativa? 

 
a) 9 a 12 anos. 
b) 8 a 10 anos. 
c) 7 a 9 anos. 
d) 12 a 15 anos. 
e) 10 a 13 anos. 

 
20. No basquetebol, quanto aos tipos de passes, assinale a 

alternativa que indica o passe mais utilizado em jogadas de 
contra-ataque, principalmente por atingir longas distâncias. 

 
a) Passe de peito. 
b) Passe por baixo. 
c) Passe de ombro. 
d) Passe picado. 
e) Passe por cima da cabeça. 

 
21. Tendo como referência o basquetebol, analise as questões 

abaixo e assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O desempate no basquetebol é dividido através de 
períodos suplementares de 05 minutos. 

b) A regra dos 03 segundos diz que um jogador não pode 
permanecer parado mais de 03 segundos no garrafão do 
adversário. 

c) O jogador que cometer 05 faltas durante o jogo está 
desqualificado. 

d) Quanto ao aspecto físico, podemos afirmar que o 
basquetebol é um esporte cíclico e aeróbio. 

e) O contra-ataque tem como objetivo principal levar a bola 
para o ataque antes que a defesa adversária tenha 
tempo de organizar-se. 
 

22. Sobre o futsal, não é correto afirmar que: 
 

a) Um dos aspectos básicos a ser considerado pelo 
marcador é não se posicionar à frente da linha da bola. 

b) O contra-ataque caracteriza-se por haver uma 
superioridade numérica do ataque em relação à defesa. 

c) Padrão de jogo é toda movimentação da equipe com a 
posse da bola e com início e reinício, ou seja, repetitiva. 

d) Os passes no futsal, quanto à trajetória, podem ser 
classificados em curtos, médios e longos. 

e) Empunhadura, lançamento, saída de gol e defesa baixa 
são alguns dos elementos da técnica individual do 
goleiro. 
 

23. A aprendizagem da marcação no futsal deve ser seguida de 
uma progressão pedagógica. Marque a alternativa que 
contém a referida progressão, da mais simples para a mais 
complexa. 

 
a) Equilíbrio, coberturas, acompanhamento e desarme. 
b) Acompanhamento, equilíbrio, desarme e coberturas. 
c) Desarme, acompanhamento, equilíbrio e coberturas. 
d) Equilíbrio, desarme, coberturas e acompanhamento. 
e) Acompanhamento, desarme, coberturas e equilíbrio. 
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24. Na iniciação ao handbol, a tendência mundial na evolução 

dos sistemas defensivos é: 
 

a) 6 : 0  

b) Por zona. 

c) Mista. 

d) Combinada. 

e) Individual. 
 

25. Tendo o handbol como pressuposto, preencha as lacunas, 

assegurando o encadeamento lógico da formulação abaixo: 

A(O) _________________ caracteriza-se como um dos 

principais ___________ técnicas do handbol, podendo ser 

classificada(o)  em _____________, _____________ e 

___________. 
 

a) Passe, elementos, alto, médio e longo. 

b) Bloqueio, fundamentos, curto, médio e longo. 

c) Recepção, fundamentos, alta, média e baixa. 

d) Progressão, elementos, curta, média e longa. 

e) Drible, fundamentos, lento, médio e rápido. 

 

26. No voleibol, o líbero é um atleta que obedece regras 

específicas, como por exemplo, não pode bloquear ou sacar, 

também não pode ser capitão da equipe, porém, para 

exercer bem suas funções, deve ser especialista em dois 

fundamentos, a saber: 
 

a) Levantamento e defesa. 

b) Recepção e defesa. 

c) Recepção e ataque. 

d) Defesa e ataque. 

e) Recepção e levantamento. 

 

27. No voleibol, a expressão RALLY significa: 
 

a) É a sequência de ações do ataque até a bola cair no lado 

adversário. 

b) É a sequência de ações do levantamento até a bola estar 

fora de jogo. 

c) É a sequência de ações da recepção até a bola estar fora 

de jogo. 

d) É a sequência de ações do saque até a bola estar fora de 

jogo. 

e) É a sequência de ações do saque até a defesa do time 

adversário. 

 

28. No futsal, o impedimento caracteriza-se quando um jogador 

que poderia receber um passe, no momento em que este é 

executado, não tem entre si e a linha de fundo adversária 

_______________. 
 

a) O goleiro do time adversário. 

b) Pelo menos um jogador do outro time. 

c) Pelo menos três jogadores do outro time. 

d) O goleiro e mais dois jogadores adversários. 

e) Pelo menos dois jogadores do outro time. 

29. Em competições oficiais, o campo de jogo pode variar o seu 
tamanho de 100m x 64m até 120m x 90m (comprimento e 
largura, respectivamente), porém em partidas internacionais 
considera-se a medida de: 

 
a) 105m x 68 m. 
b) 110m x 75 m. 
c) 120m x 90 m. 
d) 100m x 64 m. 
e) 115m x 80 m. 

 
30. Já foram realizadas 24 edições dos Jogos Olímpicos de Verão 

da era Moderna, em quase todos os continentes, porém 
Europa e a América do Norte foram os mais beneficiados, 
seguindo este raciocínio, também algumas cidades já 
sediaram este grandioso evento mais de uma vez, assinale a 
alternativa que relaciona as respectivas cidades. 
 
a) Saint Louis, Berlim, Roma e Tóquio. 
b) Paris, Atlanta, Roma e Londres. 
c) Atenas, Paris, Londres e Los Angeles. 
d) Los Angeles, Berlim, Barcelona e Paris. 
e) Sidney, Atenas, Saint Louis e Atlanta. 
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