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1ª Parte – Português  
 
Lya Luft 
 
Os filhos do lixo 
 
Há quem diga que dou esperança; há quem proteste que 
sou pessimista. Eu digo que os maiores otimistas são 
aqueles que, apesar do que vivem ou observam, 
continuam apostando na vida, trabalhando, cultivando 
afetos e tendo projetos. Às vezes, porém, escrevo com 
dor. Como hoje. 
 
Acabo de assistir a uma reportagem sobre crianças do 
Brasil que vivem do lixo. Digamos que são o lixo deste 
país, e nós permitimos ou criamos isso. Eu mesma já vi 
com estes olhos gente morando junto de lixões, e crianças 
disputando com urubus pedaços de comida estragada para 
matar a fome. 
 
A reportagem era uma história de terror – mas verdadeira, 
nossa, deste país. Uma jovem de menos de 20 anos trazia 
numa carretinha feita de madeiras velhas seus três filhos, 
de 4, 2 e 1 ano. Chegavam ao lixão, e a maiorzinha, já 
treinada, saía a catar coisas úteis, sobretudo comida. Logo 
estavam os três comendo, e a mãe, indagada, explicou 
com simplicidade: "A gente tem de sobreviver, né?". 
 
Não sei como é possível alguém dizer que este país vai 
bem enquanto esses fatos, e outros semelhantes, 
acontecem. Pois, sendo na nossa pátria, não importa em 
que recanto for, tudo nos diz respeito, como nos dizem 
respeito a malandragem e a roubalheira, a mentira e a 
impunidade e o falso ufanismo. Ouvimos a toda hora que 
nunca o país esteve tão bem. Até que em algumas coisas, 
talvez muitas, melhoramos.  
 
Mas quem somos, afinal? Que país somos, que gente nos 
tornamos, se vemos tudo isso e continuamos comendo, 
bebendo, trabalhando e estudando como se nem fosse 
conosco? Deve ser o nosso jeito de sobreviver – não 
comendo lixo concreto, mas engolindo esse lixo moral e 
fingindo que está tudo bem. Pois, se nos convencermos de 
que isso acontece no nosso meio, no nosso país, talvez na 
nossa cidade, e nos sentirmos parte disso, responsáveis 
por isso, o que se poderia fazer? 
 
01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica comum ao texto lido: 
 

a) É argumentativo. 
b) Trata de uma questão relevante em termos 

sociais, sustentando a opinião do autor. 
c) As justificativas das posições elencadas pela 

autora reiteram o caráter argumentativo do texto. 
d) A autora sustenta seu ponto de vista em bases 

sólidas, embora não emita opinião permitindo que 
o leitor a forme. 

e) O texto oferece uma análise mais detalhada e 
reflexiva de uma notícia veiculada pela mídia. 
 

 
 
 
 
 
 

02. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) No primeiro parágrafo a autora nos coloca na 
expectativa do que vai ser analisado, pois não 
contextualiza a questão a ser analisada. 

b) A partir do segundo parágrafo a autora inicia sua 
análise da questão. Nesse ponto, é comum o 
empregos de expressões que contenham juízos 
de valor. 

c) No terceiro parágrafo, a autora vai conduzindo o 
leitor pelo seu raciocínio analítico. 

d) Os argumentos no texto sustentam a análise que 
está sendo construída, a autora vai consolidando 
a análise que faz da notícia. 

e) No último parágrafo a autora reitera seu ponto de 
vista. 

 
03. ‘Eu mesma já vi com estes olhos’. Assinale a 
alternativa que contém a melhor análise do significado da 
expressão: 
 

a) O trecho contém um termo que repete 
desnecessariamente uma ideia já retratada. 

b) A redundância do termo ‘já vi com estes olhos’ é 
legítima para conferir à expressão mais vigor e 
clareza.  

c) A construção ‘eu mesma já vi’ é irrepreensível em 
seu emprego e constitui um pleonasmo vicioso. 

d) ‘vi com estes olhos’ deixa a desejar a confirmação 
da ideia que desejou reiterar. 

e) ‘eu mesma’ contém um fenômeno chamado 
tautologia que se configura pela repetição 
desnecessária de dois termos que se excluem. 

 
04. Pelo termo ‘ufanismo’, entende-se: 
 

a) orgulho exagerado 
b) corrupção 
c) falta de patriotismo 
d) ocultação da verdade 
e) imitação do estrangeiro 

 
05. ‘tudo nos diz respeito, como nos dizem respeito a 
malandragem e a roubalheira, a mentira e a impunidade e 
o falso ufanismo.’ 
 

a) O sujeito das duas orações encontradas no texto 
é composto. 

b) A repetição do artigo ‘a’ poderia ser suprimida em 
todos os casos. Só seria necessário artigo na 
palavra masculina como manda a regra da norma 
padrão. 

c) O trecho apresenta um aposto resumitivo: ‘tudo’ 
sintetiza os termos que vêm em seguida. 

d) A informação central pretendida pelo trecho se 
sustenta na enumeração de algumas palavras 
que nomeiam conceitos como: mentira e 
impunidade. 

e) O repetido emprego do pronome reto ‘nos’ é 
explicado pelo caráter oral que tem esse tipo de 
texto, nos quais são feitas recorrentes menções à 
particularidades da língua falada. 
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TEXTO 2 
 
Gene da obesidade está relacionado à atrofia cerebral 
 
Um gene relacionado à obesidade, presente em cerca de 
metade dos europeus ocidentais, pode estar associado 
também à degeneração cerebral. Paul Thompson e sua 
equipe do departamento de Neurologia da Universidade de 
Califórnia geraram mapas cerebrais em 3-D de 200 idosos 
caucasianos saudáveis. Encontraram um padrão de 
diminuição no volume do cérebro em portadores de uma 
sequência específica do DNA (também chamada de alelo) 
dentro do gene associado à gordura e à obesidade. Ao 
passo que em idosos que não carregavam tal gene essa 
relação não existia. As diferenças entre os volumes 
cerebrais não podem ser atribuídas a outros fatores 
relacionados à obesidade, como altos níveis de colesterol, 
diabetes ou pressão alta. O trabalho foi publicado hoje no 
site PNAS Early Edition (Proceedings of the National 
Academy of Sciences). 
 
O volume do cérebro de idosos obesos apresenta uma 
diminuição em relação aos idosos com peso normal.  
 
Estudos anteriores mostraram que este alelo, associado ao 
peso e à circunferência da cintura acima da média, está 
presente em 46% dos europeus centro-ocidentais e em 
16% dos asiáticos. A obesidade é um conhecido fator de 
risco para o declínio cognitivo e tem sido associado a 
diferenças no volume cerebral na literatura científica.  
 
O presente estudo não identifica o mecanismo por trás da 
atrofia cerebral que o gene carrega, e não consegue 
determinar o local na sequência do DNA em que estão os 
fatores que influenciam a obesidade. Os pesquisadores 
sugerem que essa variante genética pode contribuir para a 
degeneração do cérebro, além da própria influência do 
peso corporal da pessoa. 
 
06. Em qual das alternativas o emprego do sinal grave se 
deu pelo mesmo motivo que em ‘Gene da obesidade está 
relacionado à atrofia cerebral’? 
 

a) Eu me recuso à aprender a lição. 
b) Iremos à  uma festa à fantasia. 
c) Fui à Faculdade, mas as aulas haviam sido 

canceladas. 
d) Voltei à casa depois de um ano de ausência. 
e) Pergunte à ela se deseja nos acompanhar. 

 
07. ‘O presente estudo não identifica o mecanismo por trás 
da atrofia cerebral que o gene carrega’. Qual a função 
sintática do termo sublinhado? 
 

a) conjunção 
b) pronome relativo 
c) pronome interrogativo 
d) pronome indefinido 
e) partícula de realce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. ‘Encontraram um padrão de diminuição no volume do 
cérebro em portadores de uma sequência específica do 
DNA (também chamada de alelo) dentro do gene 
associado à gordura e à obesidade. Ao passo que em 
idosos que não carregavam tal gene essa relação não 
existia. ’  
 
Assinale a alternativa que contém a melhor forma de 
interpretação correta dessa frase. 
 

a) Todos os idosos pesquisados provaram que só as 
pessoas obesas têm problemas de diminuição do 
cérebro. 

b) Os idosos que não eram dotados do gene 
encontrado dentro do alelo produzido pelo 
laboratório, apresentaram uma associação entre 
aumento de gordura e diminuição do cérebro. 

c) O gene que está no alelo encontrado no DNA dos 
menos inteligentes, é responsável pelo 
armazenamento de gordura no corpo dos idosos. 

d) Não havia relação entre a diminuição de volume 
do cérebro e a gordura nos idosos que não 
apresentaram certa sequência específica no DNA. 

e) O DNA dos obesos é dotado de um gene que 
determina gordura e falta de inteligência causada 
pelo aumento do cérebro. 

 

 
 
09.  O texto acima: 
 

a) Relaciona erroneamente o que ouviu e trocou o 
sentido da palavra ‘arruda’ 

b) Deveria ter apenas um sentido da palavra ‘arruda’ 
expresso na imagem para que a ambiguidade se 
fizesse presente. 

c) Explora a plurissignificação dos termos ‘arruda’ e 
‘simpatia’. 

d) Ironiza o verdadeiro sentido da palavra simpatia, 
pois ela está empregada significando seu oposto. 

e) Tem no texto verbal, apenas uma reprodução do 
que está emitido na imagem. 

 
10. “Dizem que em no máximo 2 meses você sai da prisão” 
 
Trata-se de um período composto por subordinação. A 
oração subordinada exerce que função em relação à 
principal? 
 

a) Objeto indireto 
b) Agente da passiva 
c) Complemento nominal 
d) Sujeito 
e) Objeto direto 
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2ª Parte Conhecimentos Pedagógicos     

 
11. Segundo a Lei nº 11.494/2007, publicada em 
21/6/2007, é INCORRETO afirmar que:  

 
a) Os Fundos destinam-se à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação básica pública e à 
valorização dos trabalhadores em educação, 
incluindo sua condigna remuneração, observado o 
disposto nesta Lei. 

b) A União complementará os recursos dos Fundos 
sempre que, no âmbito de cada Estado e no 
Distrito Federal, o valor médio ponderado por 
aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não 
alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado 
de forma a que a complementação da União não 
seja inferior aos valores previstos no inciso VII do 
caput do art. 60 do ADCT. 

c) A distribuição de recursos que compõem os 
Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito 
Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os 
de seus Municípios, na proporção do número de 
alunos matriculados nas respectivas redes de 
educação básica pública presencial, na forma do 
Anexo desta Lei. 

d) Não serão consideradas, para a educação 
especial, as matrículas na rede regular de ensino, 
em classes comuns ou em classes especiais de 
escolas regulares, e em escolas especiais ou 
especializadas. 

e) No exercício de suas atribuições, compete à 
Comissão Intergovernamental de Financiamento 
para a Educação Básica de Qualidade especificar 
anualmente as ponderações aplicáveis entre 
diferentes etapas, modalidades e tipos de 
estabelecimento de ensino da educação básica, 
observado o disposto no art. 10 desta Lei, levando 
em consideração a correspondência ao custo real 
da respectiva etapa e modalidade e tipo de 
estabelecimento de educação básica, segundo 
estudos de custo realizados e publicados pelo 
Inep.  

 
12. Conforme a Lei nº 11.494/2007, publicada em 
21/6/2007 pelo menos ____ dos recursos anuais totais dos 
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração 
dos profissionais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício na rede pública. 

 
a) 10% 
b) 25% 
c) 40% 
d) 60% 
e) 80% 
 

13. Segundo a Lei nº 11.494/2007, publicada em 
21/6/2007, o  acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por conselhos instituídos especificamente para 
esse fim. Os conselhos serão criados por legislação 
específica, editada no pertinente âmbito governamental, 
observados os seguintes critérios de composição, em 
âmbito federal, por no mínimo ____ membros.  

 
a) 4 
b) 5   

c) 10 
d) 14 
e) 20 

 
14. O Plano Nacional de Educação determina, EXCETO:  

 
a) O Poder Judiciário, por intermédio das Comissões 

de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos 
Deputados e da Comissão de Educação do 
Senado Federal, acompanhará a execução do 
Plano Nacional de Educação. 

b) A União, em articulação com os Estados, o Distrito 
Federal, os municípios e a sociedade civil, 
procederá a avaliações periódicas da 
implementação do Plano Nacional de Educação. 

c) A partir da vigência desta Lei, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios deverão, com base 
no Plano Nacional de Educação, elaborar planos 
decenais correspondentes. 

d) Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios empenhar-se-ão na 
divulgação deste Plano e da progressiva 
realização de seus objetivos e metas, para que a 
sociedade o conheça amplamente e acompanhe 
sua implementação. 

e) A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação 
e estabelecerá os mecanismos necessários ao 
acompanhamento das metas constantes do Plano 
Nacional de Educação. 

 
15. Sobre as Teorias da Aprendizagem, analise as 
afirmativas a seguir:  

 
I. Os estudos de Lev Vygotsky postulam uma 

dialética das interações com o outro e com o meio, 
como desencadeador do desenvolvimento sócio-
cognitivo. 

II.  Segundo Vygotsky e seus colaboradores, o 
desenvolvimento é impulsionado pela linguagem. 

III. Um ponto central da teoria vygotskyana é o 
conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 
(ZDP), que afirma que a aprendizagem acontece 
no intervalo entre o conhecimento real e o 
conhecimento potencial. 
 

Podemos afirmar que:  
 

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

 
Texto I:  

 
O aprendizado é um processo ativo, baseado em 

seus conhecimentos prévios e os que estão sendo 
estudados. O aprendiz filtra e transforma a nova 
informação, infere hipóteses e toma decisões. Aprendiz é 
participante ativo no processo de aquisição de 
conhecimento. Instrução relacionada a contextos e 
experiências pessoais. 

 
16. A Teoria da Aprendizagem a qual o texto I se refere é:  

 
a) Epistemologia Genética de Piaget. 
b) Teoria Construtivista de Bruner. 
c) Teoria Sócio-Cultural de Vygotsky. 
d) Gestaltismo. 
e) Teoria da Inclusão (D. Ausubel). 
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Texto II:  
 

 Deve-se buscar sempre o aprendizado 
experimental, pois as pessoas aprendem melhor aquilo 
que é necessário. O interesse e a motivação são 
essenciais para o aprendizado bem sucedido. Enfatiza a 
importância do aspecto interacional do aprendizado. O 
professor e o aluno aparecem como os co-responsáveis 
pela aprendizagem. 
 
17. A Teoria da Aprendizagem a qual o texto II se refere é:  

 
a) Aprendizado Experimental (C. Rogers). 
b) Inteligências múltiplas (Gardner). 
c) Aprendizado Situado (J. Lave). 
d) Teoria da Flexibilidade Cognitiva. 
e) Teoria Sócio-Cultural de Vygotsky. 

 
18. Segundo Daniel Dubois, o processo referente à 
reflexão do sistema inteligente sobre os seus métodos de 
auto-aprendizagem recebe a seguinte denominação:  

 
a) meta-aprendizagem 
b) aprendizagem 
c) auto-aprendizagem 
d) meta-auto-aprendizagem 
e) sub-aprendizagem  

 
19. A LDB – 9394/96(Lei de Diretrizes e Base), sancionada 
pelo presidente Fernando Henrique Cardoso juntamente 
com o ministro da educação, Paulo Renato, em 1996, foi 
baseada no princípio do direito universal que rege a 
educação para todos, bem como uma série de mudanças 
voltadas para a garantia da educação básica.  É a partir de 
_______ , início da Era Vargas, que surgem as reformas 
educacionais mais importantes. 

 
a) 1910 
b) 1930 
c) 1945 
d) 1950 
e) 1964 

 
20. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
INCORRETO afirmar que:  
 

a) É assegurado à gestante, através do Sistema 
Único de Saúde, exclusivamente o atendimento 
pré-natal.    

b) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 
idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

c) Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação. 

d) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 
reconhecidos pelos pais, conjunta ou 
separadamente, no próprio termo de nascimento, 
por testamento, mediante escritura ou outro 
documento público, qualquer que seja a origem da 
filiação. 

e) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 
com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 
pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 

 

 
3ª Parte – Conhecimentos Específicos   

 
21. Cinesiologia é a ciência que estuda e analisa os 
movimentos do corpo humano. Os princípios hidrostáticos 
que governam os corpos flutuantes e que ainda são 
considerados válidos na cinesiologia da natação. Quem 
determinou estes princípios? Assinale a alternativa correta. 
 

a) Aristóteles. 
b) Galeno. 
c) Arquimedes. 
d) Benoulle. 
e) Isaac Newton. 
 

22. O pectíneo é um músculo que fica situado 
anatomicamente em qual parte do corpo humano?  
 

a) Logo acima da virilha. 
b) Logo na parte posterior do quadril. 
c) Logo na face posterior medial da coxa. 
d) Logo abaixo da virilha. 
e) Logo atrás e acima do abdutor longo. 

 
23. Um bom planejamento na área de Educação Física 
(cultura corporal de movimento) ele é considerado bem 
elaborado quando: 
Marque a alternativa correta. 
 

a) Quando atende as três áreas dos domínios 
cognitivos, afetivos e psicomotores. 

b) A formulação operacional de objetivos que 
envolva comportamento, condições e  critérios. 

c) Quando o objetivo é bem definido comunicando 
claramente ao aluno a intenção educativa do 
professor. 

d) Quando os recursos humanos, materiais e 
motivação para manter a atenção dos alunos. 

e) Quando o professor improvisa com o conteúdo e 
o aluno interage.  

 
24. A LDBEN (Lei Nº 9394/96) no seu Art. 26, § 3º é 
facultativo ao aluno (a) do curso noturno fazer Educação 
Física. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um 
Decreto Lei que tornou obrigatório as aulas de Educação 
Física para os (as) alunos (as) dos cursos noturnos. Que 
Lei foi essa? Assinale a alternativa correta. 
 

a) 9424/ 96. 
b) 10.793/ 03. 
c) 9394/ 96. 
d) 11466/ 97. 
e) 11014/ 93. 

 
25. O governo do Estado de Pernambuco através do 
Decreto Nº 18310/ 94 em seu Art. 46 – O Sistema Estadual 
de Educação promoverá em todos os níveis: 
I – O desporto educacional e as práticas desportivas não 
formais visando à formação integral para o lazer e 
cidadania. A aprovação desta lei se refere ao: 
Marque a alternativa correta. 
 

a) Regimento unificado das Escolas Estaduais de 
Pernambuco. 

b) Manual do Servidor Público. 
c) Estatuto do Magistério. 
d) Direitos e Deveres do Aluno. 
e) Instrução Normativa. 
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26. No Caderno de Direitos do Aluno em sua redação cita 
que a escola precisa sistematizar para o aluno conceitos, 
fatos e informações que o tornem apto a conviver 
socialmente, e para isso é preciso que este aluno tenha 
conhecimentos básicos sobre a ciência, a cultura, os 
esportes e a arte de sua região e do mundo. 
Estas referências textuais e de qual ordem de direito: 
 

a) Primeiro direito. 
b) Segundo direito. 
c) Terceiro direito. 
d) Quarto direito. 
e) Quinto direito. 

 
27. A coleção Professor Paulo Freire – de Política de 
Ensino e Escolarização Básica, considera a pedagogia 
compartilhada com o objetivo bem delineado. 
Como identificamos o objetivo dessa pedagogia 
compartilhada?Marque a alternativa correta. 
 

a) Planejar, executar e avaliar o desenvolvimento e a 
aprendizagem dos conteúdos. 

b) Organizar a escola para assumir que o aluno 
construa o seu conhecimento ao longo de sua 
escolaridade, diversificando as formas de 
atendimento pedagógico. 

c) Reordenar o tempo escolar e os recursos 
pedagógicos disponíveis na escola ou nos 
núcleos de escolas para a construção de 
atividades que qualifiquem o processo de 
construção e a apropriação dos conhecimentos. 

d) Identificar as necessidades de aprendizagem nas 
turmas com baixos índices de rendimento escolar 
ou temporariamente sem professor. 

e) Redirecionar as aulas-atividades do professor na 
perspectiva do trabalho conjunto com seus pais. 

 
28. Dartagan Pinto Guedes e Joana Elisabete Ribeiro Pinto 
Guedes, autores do Manual Prático para Avaliação em 
Educação Física, caracteriza os estágios de maturação 
sexual por desenvolvimento. Quais são estes estágios de 
desenvolvimento? Marque a alternativa correta. 
 

a) Desenvolvimento mamário – moças; 
desenvolvimento pilosidade pubiana – moças; 
desenvolvimento da genitália – rapazes; 
desenvolvimento da pilosidade pubiana – 
rapazes. 

b) Estágio da maturação dental, estágio da 
maturação óssea, estágio da maturação sexual, 
estágio da maturação morfológica. 

c) Estágio do crescimento físico, estágio do 
crescimento de pêlos – barba e bigode, estágio 
do timbre de voz. 

d) Estágio da ausência dos pêlos pubianos, estágio 
do aumento do saco escrotal. 

e) Desenvolvimento das habilidades motoras, 
desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento 
sexual. 

 
29. No mundo teve uma entidade filantrópica de caráter 
recreativo que historicamente deu origem a alguns 
esportes de quadra como a exemplo o Futsal em São 
Paulo (Brasil), basquetebol e o voleibol em Holyoke, 
Massachusetts, E.U.A. Que entidade filantrópica foi esta? 
Marque a alternativa correta. 
 

a) Legião Brasileira de Assistência. 
b) Legião da Boa Vontade. (LBV). 
c) Legião das Cáritas Diocesano. 

d) Associação Cristã de Moços. 
e) NDR. 
 

30. Tecnicamente falando, o futebol é um esporte coletivo 
mais praticado no mundo e o Brasil é quem tem mais 
títulos no mundo. Qual o único titulo de campeão que o 
Brasil ainda não tem? Marque a alternativa correta. 
 

a) Campeão Sulamericano. 
b) Campeão da Copa dos Continentes. 
c) Campeão da Copa do Mundo. 
d) Campeão Olímpico. 
e) Campeão da Copa das Nações. 

 
31. Uma boa parte dos craques mundiais do Futebol são 
brasileiros com contratos bem elaborados e bem 
sucedidos. Qual jogador de Futebol fez um contrato 
vitalício com a NIKE? 
 

a) Pelé. 
b) Ronaldinho Gaúcho. 
c) Kaká. 
d) Ronaldo Fenômeno. 
e) Zico. 

 
32. As Confederações Esportivas Mundiais, elas unificam 
as representatividades das federações a nível 
internacional. Qual a finalidade destas confederações? 
 

a) Elaborar os calendários competitivos. 
b) Apreciar e analisar mudanças das regras. 
c) Aprovar as sedes das competições. 
d) Punir os vidadores das regras da competição. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
33. As escolas, de uma maneira geral, oportunizam a 
renovação de atletas para os clubes, portanto podemos 
afirmas que:  
 

a) O esporte educacional tem contribuído na 
formação destes atletas. 

b) O esporte começa dentro da escola. 
c) Que a disciplina de Educação Física não somente 

desenvolve as valências físicas como contribui 
para o desenvolvimento destes atletas. 

d) Que o slogan do Padre Didon de MENS SANA IN 
CORPORE SANO está correto. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
34. Presenciamos muitos jogos das seleções de Voleibol, 
tanto masculinos como femininos, e de todos os 
fundamentos executados num jogo de voleibol a que mais 
atrai atenção é justamente a ação finalizadora (ataque). 
Podemos afirmar que a física define a ação de ataque 
como: 
 

a) É a corrida de preparação, impulsão e golpe na 
bola com a palma da mão. 

b) É um conjunto de ações coordenadas de 
transformação da velocidade horizontal em 
velocidade angular vertical e golpear a bola com a 
palma da mão em seu maior potencial. 

c) Corrida de preparação transformando o 
movimento linear em movimento angular 
golpeando a bola. 

d) Corrida de preparação impulsão e golpear a bola 
acima da borda superior da rede. 
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e) É um conjunto de ações coordenadas de 
transformação de velocidade linear e velocidade 
vertical transformada pelos pés numa ação de 
toque. 

 
35. O Regulamento Geral dos Jogos Escolares de 
Pernambuco (RGJEP), Código de Disciplina Esportiva 
Escolar (CDEE) em seu Art. 32 tem uma redação igual a 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu 
Art. 232. Categoricamente afirmamos que o CDEE em seu 
Art. 32 foi copiado do ECA na íntegra e qual é esta 
redação? Marque a alternativa correta. 

 
a) Praticar ato hostil, desleal/ ou inconveniente 

contra criança ou adolescente.  
b) Omitir-se das obrigações com a criança ou 

adolescente sob sua guarda ou vigilância. 
c) Submeter a criança ou adolescente sob sua 

guarda ou vigilância vexame ou constrangimento.  
d) Os menores esportivamente irresponsáveis que 

pratiquem qualquer infração disciplinar receberá 
sanções orientadas pelo Ministério Público. 

e) Os menores de 14 (cartoze) anos, são 
considerados esportivamente irresponsáveis, e 
não poderão serem expulsos de quadra. 

 
36. No ano de 1882, Rui Barbosa deu parecer sobre o 
projeto 224 – Reforma Leôncio de Carvalho, Decreto Nº 
7247, de 19 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 de Educação Física como um 

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

 
37. Na década de 30 no Brasil, dentro de um contexto 
histórico político mundial, a Educação Física ganha força 
de novas idéias associadas a eugenização da raça à 
Educação Física. Qual foi a instituição brasileira que 
passou a comandar um movimento em prol do “ideal” da 
Educação Física? Marque a alternativa correta. 
 

a) Congresso Nacional. 
b) Câmara dos Deputados. 
c) Exército Brasileiro. 
d) Ministério da Educação. 
e) Marinha do Brasil. 

 
38. Qual foi o ano que na elaboração da Constituição se 
fez a primeira referência explícita à Educação Física em 
textos constitucionais federais? 
Marque a alternativa correta. 
 

a) 1988. 
b) 1968. 
c) 1932. 
d) 1882. 
e) 1937. 

 
 
 
 
 

39. A Educação Física foi tratada como cultura corporal de 
movimento após a publicação do: 
Marque a alternativa correta. 
 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais – Volume 7. 
b) Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. 
c) Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª 

séries. 
d) Lei Diretrizes e Bases Nº 9394/ 96. 
e) Política de Ensino e Escolarização Básica do 

Estado de Pernambuco. 
 
40. O Brasil começa a viver novos momentos de 
esperança após muito sacrifício social e econômico. Nos 
anos de 2014 e 2016 seremos a atenção do mundo, pois 
sediaremos dois eventos esportivos de altos investimentos.  
Quais são estes eventos nas ordens das respectivas 
datas? 
 

a) Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. 
b) Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. 
c) Copa do Mundo e jogos Panamericanos. 
d) Copa do Mundo e Jogos Sulamericanos. 
e) Copa do Mundo e Jogos Olímpicos de Inverno.  

 
 

FIM DO CADERNO 
 
 
 







