
I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a prova:

1. O candidato recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e
insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2. O Cartão-Resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este Caderno de Provas contém  30 questões, todas  com  5  (cinco) alternativas.

4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6. O Caderno de Provas só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala que tome as providências necessárias.

7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o
seu Caderno de Prova.

8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões,  podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala, para
que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta:
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul
ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada
no Cartão-Resposta;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta deve ser feito dentro do horário normal de prova.

11. Na última página do Caderno de Provas, o candidato encontrará um espaço  para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o,  recorte-o e leve-o consigo.

12. A duração da prova é de 4 (quatro) horas,

13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.

14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.

15. Os Cadernos das Provas Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às
respectivas  questões,  serão  divulgados  a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.

16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial  do  Município.

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO
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PROVA PARA PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PORTUGUÊS

Questão 01

Questão 03

Questão 02

Questão 04

O fragmento de texto, abaixo, retirado do jornal Folha
de São Paulo de 21de abril de 2010, deve ser observado
para responder às questões 01 a 03.

O ceticismo climático, como é conhecida a corrente
de pensamento que nega a existência do aquecimento
global ou, pelo menos, o papel do homem nesse
fenômeno, não “pegou” no Brasil, indica nova pesquisa
Datafolha. Mais de 90% dos brasileiros aceitam que
o aquecimento é real e, para 75% dos entrevistados,
as atividades humanas contribuem “muito” para as
mudanças climáticas.
Os dados, obtidos após entrevistas com 2.600 pessoas
em 144 municípios de todas as regiões do país,
contrastam com os ataques sofridos pela ciência da
mudança climática desde o fim do ano passado -
ataques que, em países como os EUA e o Reino Unido,
fortaleceram o ceticismo sobre o aquecimento global
entre a população.

Nos meados do século XX, o lingüista russo Roman
Jakobson divulgou seus estudos sobre as funções de
linguagem. Desde então, tem sido comum as escolas
tratarem do tema utilizando as categorias daquele
autor. Nestes termos, o texto acima só pode se
enquadrar:

a) Na função fática, visto se tratar de dados que objetivas
abrir um canal entre emissor-receptor;

b) Na função metalingüística, pois o autor do texto
utiliza dados para fornecer dados;

c) Na função referencial, pois o autor do texto procura
ser preciso e distancia-se de conotações;

d) Na função emotiva, por tratar de subjetividades
contidas na pesquisa;

e) Na função apelativa, pois o principal objetivo do texto
é chamar a atenção para o problema do clima.

Observe apenas o segundo parágrafo do texto
e indique a resposta certa:

a) A forma verbal “contrastam” concorda em número
com o sujeito “todas as regiões do país”;

b) Há uma convergência de opinião entre os
habitantes de países como os EUA e o Reino Unido
e os brasileiros;

c) Fica implícito neste parágrafo que os habitantes
dos Estados Unidos acreditam que o ser humano
é responsável pelo aquecimento global;

d) O substantivo país, negritado no texto, é um
mecanismo referenciador que retoma o termo
Brasil, do primeiro parágrafo;

e) O sujeito da forma verbal “fortaleceram” é
“países”.

Observe as afirmações abaixo e marque a
INCORRETA.

a) Na palavra CORRENTE  ocorrem oito grafemas, mas
apenas seis fonemas;

b) As palavras CORRENTE, PENSAMENTO, EXISTÊNCIA
e AQUECIMENTO possuem, em comum, um fonema
vocálico nasal representado por duas letras;

c) Pode-se afirmar que nas sílabas finais das palavras
GLOBAL, REAL, BRASIL e ACEITAM há ditongo
decrescente;

d) A separação silábica deve considerar o fenômeno
visual da palavra, ou seja, é praticamente impossível
separar sílabas de palavras que não são escritas;

e) Na passagem de PAÍS para PAÍSES, a vogal
representada pela letra E atrai o som anterior,
representado pela letra S, para a sílaba que compõe.

Observe as afirmações abaixo, sobre estudos fonéticos
da Língua Portuguesa, e marque a resposta CORRETA,
considerando as palavras ACEITAM e AZEITAM.

a) As letras C e Z representam o mesmo fonema, ou
seja, quando faladas não se percebe a diferença;

b) As letras C e Z representam fonemas consonantais
oclusivos (quando pronunciados há obstrução total
da corrente de ar na boca);

c) As letras C e Z representam fonemas consonantais
labiodentais (quando pronunciados os dentes
superiores tocam o lábio inferior);

d) As letras C e Z representam fonemas consonantais
alveolares (quando pronunciados a língua toca no céu
da boca, próximo aos dentes) e ambos são sonoros;

e) As letras C e Z representam fonemas consonantais
fricativos (quando pronunciados a corrente de ar é
obstruída parcialmente na boca) e alveolares, mas
um é surdo e outro é sonoro, com relação à vibração
das cordas vocais.

Para responder as questões 5, 6 e 7, veja o texto
abaixo. Trata-se da transcrição literal de um texto
enviado por uma mãe de aluno para a escola:

segundo ao devido acontecimento o Rafael fez
aniversário sexta-feira dia 23/02/07, pesso que
vocês Batam Parabéns a ele

Marque a alternativa INCORRETA, de acordo com o
texto:
a) É possível perceber que o texto atende ao princípio

da intencionalidade. É possível perceber sua intenção:
trata-se de um pedido;

b) É possível perceber que o texto foi produzido por
alguém que não domina o padrão culto escrito da
Língua Portuguesa, ainda que pertença ao gênero
escrito;

c) Trata-se de um texto incoerente. Não há relação lógica
entre as proposições, o que dificulta sua
interpretação;

d) Pelo contexto da produção e pelas marcas lingüísticas
do próprio texto, pode-se inferir que Rafael não foi
cumprimentado pelos colegas no dia do seu
aniversário;

e) Como não há data de envio do texto, se houvesse
mudança da forma verbal FEZ por FAZ, alteraria
totalmente sua interpretação.

Questão 05






3

Questão 06

Questão 07
Questão 09

Ainda, conforme o texto, marque a alternativa
CORRETA.

a) O enunciado “o Rafael fez aniversário sexta-feira
dia 23/02/07” funciona, no texto, como um aposto
da palavra “acontecimento”, ou seja, explica o
acontecimento;

b) É possível inferir do texto que a mãe se contentaria
com um cumprimento da professora ao filho;

c) Fica explícito, no texto, que Rafael não foi à aula no
dia do aniversário;

d) É possível inferir do texto que a mãe ficou irritada
com a escola por não ter cumprimentado o filho;

e) A palavra “vocês”, no texto, denuncia o alto grau de
formalidade e distanciamento que há entre as
escolas e os pais de alunos.

O bilhetinho da mãe foi produzido na modalidade da
l inguagem popular, faltando-lhe, inclusive,
contextualizadores textuais. Entretanto, percebe-se
um esforço da autora  em seguir a norma padrão.
Das opções abaixo, todas poderiam ser aplicadas como
paráfrase do texto, mantendo o mesmo sentido,
EXCETO:

a) Visto que o Rafael fez aniversário na sexta-feira,
dia 23/02/2007, peço-lhes que batam palmas
para ele;

b) Como o Rafael fez aniversário na sexta-feira, dia
23/02/2007, peço-lhes que batam palmas para
ele;

c) Considerando que o Rafael fez aniversário na
sexta-feira, dia 23/02/2007, peço-lhes que batam
palmas para ele;

d) Se o Rafael fez aniversário na sexta-feira, dia 23/
02/2007, peço-lhes que batam palmas para ele;

e) Tendo em vista que o Rafael fez aniversário na
sexta-feira, dia 23/02/2007, peço-lhes que batam
palmas para ele.

O texto abaixo, retirado do jornal Folha de São Paulo
de 18 de abril de 2010, deve ser considerado para
responder às questões 8,9 e 10.

Primeiro, Dalva trocou o sabão em pedra pelo
detergente em pó. Depois, começou a perfumar suas
roupas com amaciante. Passou a ir à feira toda
semana para comprar frutas e verduras e a comprar
galões de água mineral direto da distribuidora. A
doméstica, conhecida como Dalva e batizada de Maria
Mendes da Silva Dias, acaba de quitar o financiamento
de 36 meses do seu carro, um modelo sedã ano 2004,
e começou a pagar parcelas de uma TV de LCD,
presente para a filha.
Como mensalista registrada em São Paulo, Dalva,
que tem 50 anos, recebe salário de R$ 550. “Sem
carteira assinada você não faz crediário em lugar
nenhum.” E, com as faxinas extras que faz nos dias
de folga, consegue mais R$ 480 mensais. “Hoje já
consigo assumir uma prestação de R$ 500 por mês.”
O dinheiro dela ajuda a aumentar o conforto da família.
O do marido, que tem um bar em comunidade do
Jardim Itapura, zona sul da capital, garante o arroz,
o feijão, a carne e o aluguel do ponto comercial.
“Em vista do que era, estou rica.”

Indique a questão que NÃO SE PODE AFIRMAR sobre
o texto:
a) Trata-se de um texto de informação, embora utilize

marcas lingüísticas da narrativa e de textos
descritivos;

b) As frases sublinhadas no texto são introduzidas
com pronomes relativos;

c) As expressões “doméstica”, “Dalva” e “Maria
Mendes da Silva Dias” fazem referência à mesma
personagem, no texto;

d) Embora seja um texto informativo, o texto possui
um narrador;

e) Como possui um narrador, trata-se de um texto
predominantemente literário, poético, que procura
encantar o leitor.

O início do texto é marcado pela gradação na
mudança de vida da personagem. As expressões que
melhor caracterizam tal gradação são:

a) Trocou – sabão – começou e perfumar;
b) Primeiro – depois – passou e acaba de quitar;
c) Primeiro – trocou – detergente em pó – TV de LCD;
d) Primeiro – depois – amaciante – perfumar;
e) Feira – doméstica – Dalva – Maria Mendes da Silva

Dias.

Veja a frase “O dinheiro dela ajuda a aumentar o
conforto da família” e marque o correto, de acordo
com a descrição padrão da Língua Portuguesa.

a) “da família” é uma locução verbal que pode
substituir o adjetivo familiar;

b) “dela” é uma aglutinação da preposição de + ela
e, na frase significa “sua”;

c) “o conforto da família” é objeto indireto de
aumentar;

d) “dela” é uma aglutinação da preposição de + ela
e, na frase significa “seu”, funcionando como
adjunto adnominal da palavra “dinheiro”;

e) A forma verbal “aumentar” encontra-se conjugada
no futuro do presente infinito.

Questão 08

Questão 10
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Questão 11

Questão 12

Questão 13

MATEMÁTICA
Questão 15

Questão 17

Questão 18

Numa pesquisa realizada no Município de Goioerê para
verificar a audiência do BBB-10 da Rede Globo foram
entrevistadas 1640 residências e verificou-se que
45% dessas residências tinham a sua televisão ligada
no canal do BBB-10. O número de residências que
estavam com a televisão ligada nesse canal é:

a) 902;
b) 820;
c) 738;
d) 720;
e) 800.

Uma escola do Município de Goioerê possui 800
alunos, sendo que o número de alunos é igual a
do número de alunas.
O número de alunas dessa escola é:

a) 500;
b) 300;
c) 400;
d) 600;
e) 450.

Para construir uma creche no Município de Goioerê,
30 operários levariam 120 dias. Desejando terminar
a obra em 90 dias, quantos operários a mais serão
necessários?

a) 40;
b) 35;
c) 15;
d) 12;
e) 10.

Um curso de especialização com duração de 18
meses foi concluído em 24 meses. A fração que
representa o atraso na conclusão desse curso, em
relação ao prazo inicial é:

a)     ;

b)      ;

c)      ;

d)      ;

e)      .

3
5

Questão 14

1
4
1
24
1
18
1
3
1
6

Um candidato a prefeito, em sua campanha,
prometeu recuperar o asfalto das ruas de seu
município, da seguinte maneira: no primeiro semestre
recuperaria 2 000 m e a cada semestre dobraria a
recuperação do semestre anterior. Se fosse eleito e
cumprisse sua promessa, quantos metros quadrados
recuperaria no último semestre de seu mandato.

a) 512 000 m²;
b)  510 000 m²;
c) 324 000 m²;
d)  128 000 m²;
e) 256 000 m².

O número de atendimentos a clientes de uma loja no
Município de Goioerê é dado pela função f(t)n=16t-2t² ,
onde t representa o número de horas de atendimento
na loja e f(t) o número de clientes atendidos em cada
hora. O número de clientes atendidos na 3ª hora de
funcionamento é:

a) 7;
b) 14;
c) 30;
d) 24;
e) 54.

Um ponto P  (2k + 1: k)  pertence ao eixo das ordenadas
(eixo y). Então podemos afirmar que k é igual a:

a)  2 ;
b) -2 ;

c)       ;

d)   ;

e)  0 .

O gasto mensal, com papel sulfite, em uma escola é
7,5% do custo total com material de consumo. Se
forem gastos, em um mês, R$ 675.00 com papel
sulfite, o valor total, nesse mês, que a escola gasta
com material de consumo é:

a) R$ 15 000,00;
b) R$   9 000,00;
c) R$ 14 000,00;
d) R$ 13 500,00;
e) R$ 11 500,00.

Questão 16

1
2
-1
2
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Questão 20

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO
Questão 21

Questão 22

Um terreno de uma escola é de forma retangular e
a distância entre seus cantos opostos é de 50 m. Se
a frente do terreno tem 30 m, a sua área será:

a) 1 200 m²;
b) 3 000 m²;
c) 500 m²;
d) 1 500 m²;
e) 200 m².

Questão 19

A razão entre os lados de dois quadrados é      .

Então a razão entre as áreas desses quadrados é:

a)          ;

b)       ;

c)       ;

d)       ;

e)        .

2
5

2
5

4
25
2
5
2
10
1
25

De acordo com a Pedagogia do Esporte e seus
diversos autores, os métodos de ensino de esporte
no âmbito escolar basicamente são:

a) Sintético e Analítico;
b) Tradicional e Série de Exercícios;
c) Global e Sintético;
d) Analítico e Parcial;
e) Crítico e Estruturalista.

Um adolescente que apresenta nível elevado de
gordura corporal (sobrepeso) e precisa reduzir este
índice, além de um acompanhamento nutricional, qual
o tipo de exercício físico mais recomendado para este
adolescente atingir seus objetivos?

a) Aeróbico;
b) Anaeróbico;
c) Intermediário;
d) Sobrecrítico;
e) Intermediário/Sobrecrítico.

Entorses são lesões dos ligamentos das articulações,
em que estas esticam além de sua amplitude normal
rompendo-se e como procedimentos de Primeiros
Socorros para estes devem-se:

I. Aplicar gelo ou compressas frias durante as
primeiras 24 horas;

II. Imobilizar o local deixando uma parte ou
extremidade à mostra para observação da
normalidade circulatória;

III. Caso haja ferida no local da entorse, cobrir com
curativo seco e limpo;

IV. Fazer compressa quente nas primeiras 06 horas e
depois imobilizar o local.

Questão 23

Com base nos ítens acima, é correto afirmar:

a) Somente os ítens I e II estão corretos;
b) Somente os ítens I, II e III estão corretos;
c) Somente  os ítens III e IV estão corretos;
d) Somente o ítem IV está correto;
e) Somente os ítens II e III estão corretos.

De acordo com as afirmações de Weineck, nas séries
iniciais do ensino fundamental, não se deve
desenvolver atividades que exigem movimentos
complexos e ou gestos específicos de modalidades.
Por quê?

a) Porque a estrutura óssea da criança ainda não
está totalmente definida;

b) Porque o aparelho labiríntico já está maduro, mas
os demais sistemas do corpo não suportam
sobrecarga;

c) Porque é difícil a conservação duradoura de
informações, pois estas se perdem por irradiação
nos processos de controle;

d) Porque as crianças não possuem boa capacidade
de concentração;

e) Porque as crianças não possuem boa capacidade
de concentração e a estrutura óssea não suporta
sobrecarga.

Dentro da classificação das habilidades motoras existe
a organização de tarefas. Sendo assim relacione as
colunas e assinale, a seguir, a alternativa que contenha
a sequência correta:

(1)Tarefa seriada (  ) Tem início e fim bem definidos;
(2)Tarefa contínua (  ) Várias ações discretas conectadas em

uma seqüência;
(3)Tarefa discreta (  ) A ação se desdobra sem início e fim

identificáveis;

Questão 24

Questão 25
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Questão 25

Questão 28A alternativa correta é:

a) 3 – 1 – 2;
b) 3 – 2 – 1;
c) 2 – 1 – 3;
d) 2 – 3 – 1;
e) 1 – 3 – 2.

Para Gallahue, o desenvolvimento humano passa por
04 fases durante o ciclo de vida, e estas fases são
influenciadas por fatores ambientais e individuais.
Quais são estas fases sequencialmente?

a) Fase Motora Fundamental /Fase Motora Reflexiva/
Fase Motora Rudimentar/ Motora Especializada;

b) Fase Motora Especializada/ Fase Motora Reflexiva/
Fase Motora Rudimentar/ Fase Motora
Fundamental;

c) Fase Motora Fundamental/Fase Motora
Especializada/ Fase Motora Reflexiva/ Fase Motora
Rudimentar;

d) Fase Motora Rudimentar/Fase Motora
Fundamental/Fase Motora Especializada/ Fase
Motora Reflexiva;

e) Fase Motora Reflexiva/Fase Motora Rudimentar/
Fase Motora Fundamental/Fase Motora
Especializada.

Assinale as afirmativas abaixo, indicando com V as
verdadeiras e com F as falsas e, a seguir, assinale a
alternativa que contém a sequência correta.
A alternativa correta é:
(   ) Lutas é um conteúdo da Educação Física a ser

desenvolvida pelos professores, embora não seja
um objeto de estudo exclusivo da Educação
Física;

(   ) Os procedimentos de trabalho com o Esporte na
Escola não devem ser ligados à transformação
do Brasil em uma nação olímpica, mas sim,
permitir a todos os escolares a realização  de
atividades corporais e o conhecimento de um
bem cultural construído pela humanidade ao
longo do tempo;

(   ) A ginástica, o esporte, as lutas, as danças e os
jogos, podem ser considerados Conteúdos Gerais
da Educação Física;

(   ) As formas de ensino na Educação Física são
diversas e estão representadas nos diferentes
estilos de ensino;

(   ) Em relação ao aprender e ensinar Educação
Física, o automatismo deve ser visto como meta
no processo ensino aprendizagem e não como
função dinâmica mutável.

A alternativa correta é:
a) V – V – V – V –  V;
b) V – V – V – V –  F;
c) F - V – V – V – V ;
d) V – V – F – V –  F;
e) F – V – V – V –  F.

Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

I) O sistema digestório humano é formado por um
longo tubo musculoso, ao qual estão associados
órgãos e glândulas que participam da digestão;

II) A coluna vertebral consiste em uma série de
ossos chamados vértebras, separadas umas das
outras em forma de discos;

III) A articulação do joelho liga os ossos: fíbula, tíbia,
patela e fêmur;

IV) O músculo peitoral maior, reto da coxa e
gastrocnêmio estão localizados na região
posterior do corpo.

A alternativa correta é:

a) Somente os itens II e IV estão corretos;
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Somente os itens III e IV estão corretos;
d) Somente o item IV não está correto;
e) Somente os itens II e III estão corretos.

Entre o final da década de 70 e início da década de
80 elaborou-se, na educação física brasileira, um
conjunto de concepções pedagógicas que
consideravam outros motivos justificadores da
presença da educação física na escola, contrário
àquele centrado no eixo paradigmático da aptidão
física.  Nos itens abaixo, configuram-se algumas
destas concepções/propostas com seus respectivos
representantes:

I - A proposta construtivista que tem como
representante João Batista Freire é apresentada
como uma opção metodológica oposta às linhas
mecanicistas, assim propõe a valorização do
conhecimento espontâneo dos jogos,
brincadeiras e atividades motoras que a criança
possui, ou seja, sua cultura infantil, que muitas
vezes é negada pela escola. Nesta proposta, o
jogo é considerado o principal conteúdo/
estratégia do ensino;

II - A proposta crítico-emancipatória que tem como
representante o Coletivo de Autores, está focada
no ensino dos esportes, objetivando uma ampla
reflexão sobre o mesmo. Assim, indica a
necessidade de instrumentalizar os alunos com
conhecimentos que possibilitem não apenas a
sua prática, mas o diálogo e a compreensão da
complexidade do mundo esportivo, envolvendo
o campo social, político, econômico e cultural.
Contrapõe uma prática dominadora, opressiva
e alienante;

Questão 27

Questão 29
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III -A proposta crítico-superadora que tem como
representante Elenor Kunz objetiva olhar para as
práticas constitutivas da Cultura Corporal, como
“Práticas Sociais”, aquelas produzidas pela ação
humana visando atender determinadas
necessidades sociais. Dessa forma, as atividades
corporais, esportivas ou não, componentes da
Cultura Corporal, são vivenciadas – tanto naquilo
que possuem de “fazer” corporal, quanto na
necessidade de se refletir sobre o significado/
sentido desse mesmo “fazer”;

IV- A proposta desenvolvimentista que tem como
representante Go Tani tem por objetivo
caracterizar o desenvolvimento fisiológico,
afetivo, motor e cognitivo com a progressão do
crescimento da criança para que o professor
possa implementar aspectos para a estruturação
da Educação Física na escola, assim as crianças
poderão ter suas características identificadas e
as aulas atenderão as suas verdadeiras
necessidades e expectativas. Nesta proposta
defende-se a idéia de que o movimento é o
principal meio e fim da Educação Física.

A alternativa correta é:

a) Somente os itens I e IV estão corretos;
b) Somente os itens e IV estão corretos;
c) Somente os itens II e III estão corretos;
d) Somente os itens I, III e IV estão corretos;
e) Somente os itens I, II e III estão corretos.

De acordo com Darido (2004) as Tendências
Pedagógicas podem ser entendidas como
pressupostos pedagógicos que caracterizam uma
determinada linha pedagógica adotada pelo professor
em sua prática, ou seja, são criadas em função dos
objetivos, propostas educacionais, prática e postura
do professor, metodologia, papel do aluno, dentre
outros aspectos. A partir do exposto, analise os itens
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I - Na tendência crítico-emancipatória cabe ao
professor explicar, a princípio, a intencionalidade
de suas ações pedagógicas, pois ela não é neutra,
ela parte de uma interpretação da realidade, de
uma determinada forma de estar no mundo;
estabelece juízo de valor  e é cheia de intenções,
metas, fins a alcançar. Tal ação pedagógica tem
no conhecimento sobre a realidade manifesta pelo
aluno, o seu ponto de partida;

II- Na tendência construtivista predominam os
conteúdos voltados para o trabalho com a cultura
dos próprios participantes, tornando o
conhecimento significativo; e com a educação
dos sentidos, educação da motricidade, educação
do símbolo;
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III- Na tendência Atividade Física para Promoção
da Saúde, considera-se importante a adoção
pedagógica dos professores de assumirem um
novo papel frente à estrutura educacional,
procurando adotar em suas aulas, não mais
uma visão de exclusividade à prática
desportiva, mas, fundamentalmente,
alcançarem metas em termos de promoção
da saúde, através da seleção, organização e
desenvolvimento de experiências que possam
propiciar aos educandos, não apenas situações
que os tornem indivíduos mais ativos
fisicamente, mas, sobretudo, que os
conduzam a optarem por um estilo de vida
ativo também quando adultos;

IV- Na tendência da Educação Física Plural
trabalha-se para que as diferenças entre os
alunos sejam percebidas, seus movimentos,
expressões frutos de sua história de corpo,
valorizando-os independente do modelo
considerado “certo” ou “errado”, exceto no
processo ensino-aprendizagem de certas
modalidades esportivas. A eficiência técnica
enfatiza o rendimento desportivo,
desconsiderando as maneiras como os alunos
lidam, culturalmente, as formas de ginástica,
lutas, danças, esportes enfim todas as
manifestações de cultura corporal;

V - Na tendência humanista, o professor integra-
se efetivamente ao ambiente escolar em que
atua, constituindo-se como um agente
educador, orientador da aprendizagem,
cabendo-lhe a promoção do crescimento
pessoal dos alunos. Busca contribuir na
ampliação da consciência social e critica dos
alunos tendo em vista sua participação ativa
na prática social.

A alternativa correta é:

a) somente os itens I, III e IV estão corretos;
b) somente os itens II, III e IV estão corretos;
c) somente os itens II, III e V estão corretos;
d) Somente o tem III está correto;
e) Somente o tem I está correto.
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