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0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.

0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando o 
Caderno de Questões e a Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O Caderno de Questões será disponibilizado para consulta no site da Cetro Concursos, juntamente com a divulgação do gabarito,  
a partir do dia 14 de fevereiro de 2012. 
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, 
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.
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 LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6. 
 

Procuram-se personal teachers 
 

Escolas dos filhos da elite econômica nacional buscam profissionais para atendimento personalizado de sua 
clientela com problemas de aproveitamento. Em virtude do aumento da demanda nos últimos tempos 
(suspeita-se que de 20% a 30% de seu alunado tenham se tornado candidatos em potencial), tais escolas veem-
se forçadas a terceirizar sua rede de atenção pedagógica por meio de prestadores de serviço externos a seu 
quadro, os quais, dentre outros, atendem pela designação de “tutores”. 

Frise-se que não se trata de um mero professor particular. O requisito básico para o cargo é a aptidão para 
acompanhar e promover o desenvolvimento do aluno em todas as disciplinas, fazendo-o angariar boas notas 
ao final de cada bimestre. Para tanto, há de ser um profissional portador de uma cultura geral razoável, 
devendo ser formado pelas universidades públicas – naturalmente.  

O cargo oferece várias vantagens. Caso o profissional logre “fidelizar” o cliente, terá emprego garantido por 
vários anos. Isso porque cada aluno deverá ter uma sessão de tutoria de no mínimo duas horas semanais, 
podendo, a depender da gravidade do caso, chegar a quatro ou cinco horas. Quanto à remuneração, a hora de 
trabalho varia entre 50 e 80 reais. Já para professores aposentados, ela pode variar entre 100 e 140 reais. Em 
média, um tutor tem um salário duas ou três vezes maior que o de um professor regular do ensino privado, 
embora não conte com nenhum direito trabalhista. 

Em que pese a informalidade do mercado, a remuneração finda por justificar os ossos do ofício. Dentre estes, 
o tutor terá de se resignar ao estilo de vida próprio dos adolescentes abastados. Muitas vezes, terá de dividir 
espaço com outros prestadores de serviço personalizado (fitness, moda, segurança, terapias de várias ordens 
etc.), além de toda a criadagem que os circunda.  

Um cuidado extra refere-se ao recato e à discrição que deverão presidir as atividades do tutor nas mansões que 
frequentará. Com relação ao convívio com seus patrões, ele terá de se comportar segundo uma espécie de 
autoridade tímida, não devendo jamais burlar a linha tácita de subordinação que delimita a ação dos 
empregados domésticos. Por último, que adentre os domicílios pelo portão dos fundos ou, no caso dos 
prédios, que se restrinja ao elevador de serviço.  

Alguém se habilita? Antes, quem não? 

Aquino J. G. 
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1. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 
assinale a alternativa correta a respeito do primeiro parágrafo. 

 
(A) No primeiro trecho do texto, “Escolas dos filhos da elite econômica nacional buscam profissionais 

para atendimento personalizado de sua clientela com problemas de aproveitamento”, o isolamento 
do termo destacado por vírgula não teria implicações semânticas e seria correto gramaticalmente. 

(B) No título: “Procuram-se personal teachers” e na frase: “suspeita-se que de 20% a 30% de seu 
alunado tenham se tornado candidatos em potencial” o efeito obtido por meio da utilização da 
palavra “se” e do termo em língua inglesa é o sarcasmo quanto à ocupação de “tutor”, que se observa 
ao longo de todo o texto.  

(C) O trecho “Em virtude do aumento da demanda nos últimos tempos” pode ser reescrito da seguinte 
maneira, sem que ocorra erro gramatical ou alteração de sentido: “A despeito do aumento da 
demanda nos últimos tempos”. 

(D) Quanto ao trecho “tais escolas veem-se forçadas a terceirizar sua rede de atenção pedagógica”, não 
lhe é facultada a seguinte reescritura, sob a pena de incorrer em erro gramatical e prejuízo de 
sentido: “essas escolas veem-se forçadas a terceirizarem sua rede de atenção pedagógica”. 

 
 
2. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 

assinale a alternativa correta a respeito do primeiro e do segundo parágrafos. 
 

(A) O trecho “suspeita-se que de 20% a 30% de seu alunado tenham se tornado candidatos”, do primeiro 
parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que ocorra erro gramatical ou alteração de 
sentido: “suspeita-se de que de 20% a 30% de seu alunado tenha tornado-se candidatos”. 

(B) No trecho: “por meio de prestadores de serviço externos a seu quadro”, do primeiro parágrafo, a 
primeira preposição destacada estabelece nexo lógico-semântico de causa; a segunda, resultado de 
regência nominal, pode ser seguida de artigo definido “o” sem prejuízo de sentido para o texto.  

(C) No trecho: “Frise-se que não se trata de um mero professor particular”, do segundo parágrafo, as 
duas ocorrências da palavra destacada não exercem a mesma função sintática nem têm o mesmo 
valor semântico. A primeira está em posição enclítica para evitar que um pronome oblíquo esteja no 
início da oração.  

(D) No trecho: “O requisito básico para o cargo é a aptidão para acompanhar e promover o 
desenvolvimento do aluno”, do segundo parágrafo, as formas verbais destacadas podem ser 
substituídas, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo de sentido, pelos substantivos de ação 
“acompanhamento” e “promoção”.  

 
 
3. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 

assinale a alternativa correta. 
 

(A) Na frase: “O requisito básico para o cargo é a aptidão para acompanhar e promover o 
desenvolvimento do aluno em todas as disciplinas, fazendo-o angariar boas notas ao final de cada 
bimestre”, os termos destacados exercem a função sintática de sujeito.  

(B) Na frase: “Para tanto, há de ser um profissional portador de uma cultura geral razoável”, o verbo 
“haver”, na forma destacada, é impessoal, o que o levou a flexionar-se na terceira pessoa do singular. 

(C) Uma inferência possível a partir da leitura do segundo parágrafo é a de que a formação de qualidade 
do “tutor”, alcançada nas universidades públicas, acaba por beneficiar os alunos das escolas 
particulares. 

(D) No trecho: “há de ser um profissional portador de uma cultura geral razoável, devendo ser formado 
pelas universidades públicas – naturalmente”, não é facultada a supressão da palavra destacada, sob 
pena de incorrer em alteração de sentido.  
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4. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 
assinale a alternativa correta a respeito do terceiro parágrafo. 

 
(A) No período: “Caso o profissional logre ‘fidelizar’ o cliente, terá emprego garantido por vários anos”, 

o verbo “lograr” destacado assume o sentido de “enganar”. 
(B) No período: “Caso o profissional logre ‘fidelizar’ o cliente”, o termo destacado é exemplo da 

linguagem comercial que o autor do texto adota ironicamente. 
(C) No período: “Já para professores aposentados”, o termo destacado estabelece o nexo          

lógico-semântico de tempo.  
(D) Na oração: “embora não conte com nenhum direito trabalhista”, a substituição do termo destacado 

por “posto que” implicaria alteração de sentido. 
 
 
5. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 

assinale a alternativa correta quanto ao quarto e ao quinto parágrafos. 
 

(A) No trecho: “Em que pese a informalidade do mercado”, do quarto parágrafo, a expressão destacada 
pode ser substituída, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo semântico, por “Graças à”. 

(B) No trecho: “o tutor terá de se resignar ao estilo de vida próprio dos adolescentes abastados”, do 
quarto parágrafo, a forma verbal destacada pode ser substituída, sem que ocorra erro gramatical ou 
prejuízo semântico, por “se aferrar”. 

(C) Um ajuste gramatical necessário ao período inicial do quinto parágrafo, “recato e à discrição que 
deverão presidir as atividades do tutor” é a anteposição da preposição “com” ao pronome 
sublinhado, para respeitar a regência do verbo “presidir”.  

(D) Na oração: “ele terá de se comportar segundo uma espécie de autoridade tímida”, é permitida a 
colocação do pronome destacado depois da forma verbal no infinitivo.  

 
 
6. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 

assinale a alternativa correta quanto aos três últimos parágrafos do texto. 
 

(A) As afirmações do quinto parágrafo permitem a inferência de que o ponto de vista defendido no texto 
é preconceituoso, já que equipara os professores – que deveriam ser respeitados – à “criadagem” que 
circunda os filhos da classe alta, isto é, aos empregados domésticos: todos nivelados e obrigados a 
adentrar os domicílios pelo portão dos fundos ou pelo elevador de serviço. 

(B) Um levantamento lexical permite a inferência de que os termos típicos da linguagem de negócios – 
por exemplo, “demanda” e “terceirizar” (1º parágrafo); “fidelizar o cliente” (2º parágrafo); 
“informalidade do mercado” (4º parágrafo) – acabam por conferir ao texto o efeito da ironia, 
revelando a submissão de muitos educadores às demandas de mercado. 

(C) É possível depreender do texto que a subordinação dos tutores aos pais dos adolescentes abastados é 
regida por uma lógica diversa daquela que se observa nas escolas: enquanto nestas a autoridade do 
professor não é respeitada, nas mansões da classe alta vigora uma relação delimitada por o que o 
autor chamou de “linha tácita”, isto é, um limite claro inerente a relações de negócios.  

(D) No último parágrafo do texto, por meio das perguntas “Alguém se habilita? Antes, quem não?”, 
ocorre rompimento com a linguagem irônica predominantemente adotada ao longo dos parágrafos 
anteriores e fica evidente o ponto de vista defendido pelo autor do texto: é preciso submeter-se à 
lógica de mercado regida pelos interesses dos pais dos adolescentes abastados. 
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Leia o texto abaixo, para responder às questões de 7 a 10. 
 

Durante o período colonial e imperial, a variação salarial entre os docentes era grande. Não se tratava somente 
da hierarquização das aulas a partir do valor que se lhes atribuía: pagava-se menos aos mestres de primeiras 
letras e mais aos professores das disciplinas mais “nobres” que preparariam as elites para os cursos superiores. 
Outro elemento que influenciava no maior ou menor pagamento pelo trabalho era o tamanho da localidade 
onde fosse sediada a aula, uma vez que nas cidades onde houvesse maior população, haveria naturalmente 
maior número de alunos, sendo o trabalho do mestre maior. Assinale-se também a existência de uma diferença 
considerável entre o pagamento dos professores vindos de Lisboa e o que se concedia aos brasileiros, 
justificada pelo fato de os professores portugueses necessitarem de coisas trazidas da Europa, às quais 
estavam acostumados, enquanto os nacionais consumiam produtos locais, mais baratos. 

Uma questão curiosa, tendo em vista a dificuldade de transporte e comunicação no Brasil colonial, é de como 
ocorria a relação entre as aulas dadas (o trabalho realizado) e o pagamento. Se lembrarmos que quem deveria 
providenciar o pagamento dos professores era um órgão central, é de se supor que fosse inviável pagar os 
salários tal como se faz hoje, mês a mês, tendo computado as horas trabalhadas. O pagamento das aulas era 
feito adiantadamente, e de cada vez se pagavam quatro meses juntos, ou seja, os professores recebiam três 
vezes ao ano.  

Já durante o século XIX assinalava-se o problema dos baixos vencimentos dos professores. Na ata da 
assembleia constituinte de 1823, representantes de diversas províncias disseram que o salário era tão baixo 
para os mestres de primeiras letras e gramática latina que ninguém queria assumir esses cargos. Em 1853, na 
Paraíba do Norte, o problema do pagamento insuficiente prosseguia, afetando seriamente a qualidade do 
ensino público oferecido, pois os melhores mestres e professores dedicavam-se ao ensino particular, que lhes 
permitia viver com dignidade. Para solucionar o problema, esta Província aumentou o ordenado dos mestres e 
professores em 1860 – esta não foi uma iniciativa inédita, porque já em 1846 a Província do Rio Grande do 
Sul tinha aumentado o pagamento de seus docentes.  

 
VICENTINI, Paula Perin e LUGLI, Rosario Genta. História da profissão docente no Brasil: representações em 

disputa. São Paulo: Cortez, 2009. p.91-92. Adaptado. 
 
 
7. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 

assinale a alternativa correta no que diz respeito ao primeiro parágrafo. 
 

(A) No trecho: “Não se tratava somente da hierarquização das aulas a partir do valor que se lhes 
atribuía”, as duas ocorrências da palavra “se” não têm a mesma classificação, e o verbo “atribuir” é 
transitivo direto e indireto. 

(B) A oração adjetiva “que preparariam as elites para os cursos superiores” teve a forma verbal 
destacada flexionada na terceira pessoa do plural porque o pronome relativo e refere-se ao 
antecedente “disciplinas mais ‘nobres’”.  

(C) No trecho: “era o tamanho da localidade onde fosse sediada a aula, uma vez que nas cidades onde 
houvesse maior população” a primeira ocorrência do termo destacado não pode ser substituída por 
“em que”, ao contrário da segunda.  

(D) No trecho: “haveria naturalmente maior número de alunos, sendo o trabalho do mestre maior”, a 
oração destacada pode ser reescrita da seguinte maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “quando o trabalho do mestre fosse maior”. 
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8. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 
assinale a alternativa correta no que diz respeito ao primeiro e ao segundo parágrafos. 

 
(A) O trecho “justificada pelo fato de os professores portugueses necessitarem de coisas trazidas da 

Europa”, do primeiro parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que ocorra erro 
gramatical ou prejuízo semântico: “justificada pelo fato dos professores portugueses necessitarem de 
coisas trazidas da Europa”.  

(B) No trecho: “coisas trazidas da Europa, às quais estavam acostumados, enquanto os nacionais 
consumiam produtos locais, mais baratos”, do primeiro parágrafo, suprimir a primeira e a última 
ocorrência da vírgula não caracteriza erro gramatical, mas implica alteração de sentido.  

(C) O trecho “Uma questão curiosa (...) é de como ocorria a relação entre as aulas dadas”, do segundo 
parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “Uma questão curiosa (...) refere-se à relação entre as aulas dadas”. 

(D) O trecho “Se lembrarmos que quem deveria providenciar o pagamento dos professores era um órgão 
central” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “Se lembrarmos de que aquele que deveria providenciar o pagamento dos professores era 
um órgão central”. 

 
 
9. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 

assinale a alternativa correta no que diz respeito ao segundo e terceiro parágrafos. 
 

(A) O trecho “é de se supor que fosse inviável pagar os salários tal como se faz hoje” pode se reescrito 
da seguinte maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo semântico: “é legítima a hipótese 
que fosse inviável pagar os salários tal como se faz hoje”. 

(B) No trecho: “fosse inviável pagar os salários tal como se faz hoje”, do segundo parágrafo, e 
“representantes de diversas províncias disseram que o salário era tão baixo”, os dois termos 
destacados têm o mesmo valor semântico.  

(C) No trecho: “e de cada vez se pagavam quatro meses juntos, ou seja, os professores recebiam três 
vezes ao ano”, é facultada a flexão da forma verbal destacada no singular.  

(D) O termo em que se insere o vocábulo “já”, e mesmo esse termo, no início do terceiro parágrafo, 
permitem a inferência de que “o problema dos baixos vencimentos dos professores” tem 
continuidade e perpetuidade no tempo – do início a meados do século XIX.  

 
 
10. Levando em consideração o texto como um todo e as orientações da gramática normativa tradicional, 

assinale a alternativa correta no que diz respeito ao terceiro parágrafo. 
 

(A) No trecho: “disseram que o salário era tão baixo para os mestres de primeiras letras e gramática 
latina que ninguém queria assumir esses cargos”, as duas ocorrências da palavra destacada têm o 
mesmo valor semântico. 

(B) O trecho “dedicavam-se ao ensino particular, que lhes permitia viver com dignidade” pode ser 
reescrito da seguinte maneira, sem que ocorra erro gramatical ou alteração de sentido: “dedicavam-
se ao ensino particular que os permitia viver com dignidade”. 

(C) Nos trechos: “pois os melhores mestres e professores dedicavam-se ao ensino particular” e “porque 
já em 1846 a Província do Rio Grande do Sul tinha aumentado o pagamento” as duas ocorrências da 
palavra destacada têm o mesmo valor semântico. 

(D) No trecho: “esta Província aumentou o ordenado dos mestres e professores em 1860 – esta não foi 
uma iniciativa inédita”, as duas ocorrências do pronome são anafóricas e aludem ao mesmo 
referente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11. Em relação à Lei Municipal nº 6.894/91 (Estatuto do Magistério Público), é possível afirmar que a 

referida legislação 
 

(A) prevê rol estrito de deveres dos integrantes do Quadro do Magistério, não sendo, portanto, pertinente 
a previsão legal de qualquer outro dever funcional. 

(B) prevê que os integrantes do Quadro do Magistério poderão reunir-se apenas uma vez por mês para 
tratar de assunto relacionado à formação permanente. 

(C) estabelece que o dever funcional de comunicação de irregularidades do integrante do Quadro do 
Magistério extingue-se no momento em que este dá ciência da ocorrência de ilícito à autoridade 
imediata. 

(D) considera atividades correlatas às do Magistério as de natureza técnica relativas ao planejamento 
exercidas em órgão da Secretária Municipal de Educação de Campinas. 

 
 
12. Sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é correto afirmar que 
 

(A) o acesso ao ensino fundamental é um direito público de caráter objetivo, podendo qualquer cidadão   
exigi-lo do Poder Público.  

(B) o atendimento aos educandos com necessidades especiais será laico e gratuito na rede pública e 
preferencialmente realizado em escolas especializadas.  

(C) os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de elaborar sua proposta pedagógica, não detendo, 
contudo, plena autonomia na realização deste trabalho. 

(D) os Conselhos Estaduais de Educação, em colaboração com os Conselhos Municipais de Educação, 
estabelecerão as diretrizes para a Educação Infantil. 

 
 
13. Considerando as normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise assertivas abaixo. 
 

I. Os dirigentes das escolas deverão comunicar à autoridade policial local a ocorrência de maus-tratos 
contra alunos. 

II. Dada a sua incapacidade jurídica absoluta, a organização e participação em entidades estudantis é 
vedada aos menores de 12 anos. 

III. O professor que deixar de comunicar suspeita de maus-tratos à autoridade competente incorre em 
infração administrativa. 

IV. O Poder Público, no Ensino Fundamental, garantirá a matricula dos alunos em escolas próximas à 
sua residência ou transporte escolar gratuito. 

 
Está correto o que se afirma em  

 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
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14. Analise o trecho abaixo. 
 

“O não dito, aquilo que tanto alunos quanto professores trazem, carregado de sentidos próprios, criando 
as formas de relacionamento, poder e convivência nas salas de aula.” 

 
Fonte: Parecer CNE nº 4/98. 

 
A definição acima se refere 

 
(A) à transdisciplinaridade. 
(B) ao currículo oculto. 
(C) à organização curricular escolar. 
(D) ao currículo real. 

 
 
15. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 03/02/12, a descoberta de uma nova acumulação de óleo e gás na 
Bacia do Solimões, _______________. Em comunicado ao mercado, a companhia informou que a 
reserva, localizada no Município de Coari, a 25km da província petrolífera de Urucu, indicou capacidade 
de produção diária de 1.400 barris de óleo de boa qualidade (41º API) e 45 mil m³ de gás, na Formação 
Juruá.  

 
(A) no Pará 
(B) no Acre 
(C) no Amazonas 
(D) no Amapá 

 
 
16. Leia o texto abaixo. 
 

O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, afirmou na terça-feira, 07/02/12, que o 
grupo quer a permanência de determinado país na zona do euro, apesar da crise da dívida pública que este 
país passa. As declarações vêm pouco depois de a comissária europeia de Agenda Digital, Neelie Kroes, 
dizer que não seria “nenhum drama” a saída deste país do grupo de países da moeda única.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta o país ao qual o texto se refere. 
 

(A) Portugal. 
(B) Itália. 
(C) Espanha. 
(D) Grécia. 
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   CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

17. Os jogos cooperativos são defendidos como um dos conteúdos ideais a ser objeto das aulas de Educação 
Física. São motivos que sustentam essa vertente, exceto 

 
(A) a eliminação da competição nas aulas de Educação Física, que gera exclusão dos alunos menos 

habilidosos. 
(B) a promoção da superação coletiva de obstáculos externos ao grupo.  
(C) o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. 
(D) a maior produtividade por unidade de tempo e melhor qualidade dos resultados. 

 
 
18. O desenvolvimento da cooperação deve ser tratado como um exercício fundamental para o 

aprimoramento das relações humanas em todas as suas dimensões e nos mais diversificados contextos. As 
aulas de Educação Física têm um importante papel nessa questão. Para tanto, é necessário que o professor 
tenha conhecimento do processo de formação dessa proposta e suas relações e divergências com a 
competição. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O desenvolvimento da cooperação é um trabalho árduo, já que as sociedades são histórica e 

naturalmente competitivas. 
(B) O viver competitivo implica apenas a lei do mais forte, enquanto o cooperativo implica consenso. 
(C) A cooperação, para ser bem sucedida, depende, impreterivelmente, da confiança entre os 

participantes de determinada atividade. 
(D) Os grandes problemas que confrontam o homem, como a violência, a guerra e a exploração do 

homem pelo homem, infelizmente não podem ser solucionados senão com elementos competitivos, 
mas a cooperação pode tornar essas questões mais fáceis de serem compreendidas. 

 
 
19. Acerca da origem e evolução dos jogos cooperativos, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Os Jogos Cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização do esporte 
competitivo.  

II. Os Jogos Cooperativos foram criados com o objetivo de promover a autoestima, junto com o 
desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas. 

III. Os Jogos Cooperativos são uma produção cultural muito recente.  
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II, apenas. 
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20. Sobre os aspectos que sustentam a pedagogia proposta pelos Jogos Cooperativos, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Um dos eixos que fundamentam a pedagogia cooperativa é a ação, que busca incentivar e valorizar a 

inclusão de todos, respeitando as diferentes possibilidades de participação.  
(B) Tendo os pressupostos certos, torna-se muito simples passar de uma estrutura de aula baseada na 

competição para uma estrutura baseada na cooperação. 
(C) O início da prática dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física anteriormente focadas na 

competição pode ser realizado de forma rápida, já que a cooperação diminui sensivelmente a 
exclusão e foca no resultado coletivo. 

(D) A pedagogia dos jogos cooperativos é um novo paradigma que, se bem estruturado, pode ser 
responsável por grandes mudanças sociais. 

 
 
21. O esporte pode assumir características bem distintas, dadas as suas diversas dimensões. Acerca desse 

assunto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Dependendo do contexto, o esporte pode representar um instrumento de manipulação e alienação ou 
de simples reprodução dos valores (positivos e negativos) vigentes. 

II. O esporte tem natureza educacional, e pode ser um meio para estabelecer e manter um melhor 
relacionamento social. 

III. O esporte na escola objetiva, entre outras coisas, é ótimo em termos de rendimento, respeitando as 
características individuais. 

IV. O esporte-rendimento tem foco essencialmente no potencial das pessoas e enfatiza o processo. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 

 
 
22. Assinale a alternativa incorreta sobre a consciência da cooperação no esporte. 
 

(A) A cooperação no esporte coletivo pode partir da equipe adversária. 
(B) Apesar do caráter competitivo do esporte, quando estimulada a consciência cooperativa, acaba por 

incentivar a inclusão de todos os participantes. 
(C) O esporte, quando permeado pela consciência da cooperação, permite aos oponentes praticar a 

interação, o diálogo apoiativo e a apreciação mútua.  
(D) Não há como jogar competitivos cooperativamente, já que cooperação e competição são antônimos. 

O esporte cooperativo deve ter regras próprias para evitar a competição. 
 
 

23. A aptidão musculoesquelética, muito importante na relação aptidão física e saúde, tem diversos meios de 
treinamento e diversos fatores que fazem parte dela. Não corresponde a um desses meios ou fatores 

 
(A) a força muscular, já que a aptidão musculoesquelética é relacionada à resistência e flexibilidade. 
(B) os exercícios isotônicos, que são típicos da aptidão relacionada à performance. 
(C) os exercícios isocinéticos, que são realizados em equipamentos especiais. 
(D) o bom funcionamento do miocárdio, um dos músculos mais importantes para a manutenção da 

saúde. 
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24. Os Jogos Cooperativos, como processos facilitadores da integração da Consciência de Cooperação na 
ensinagem do Esporte, podem ser divididos em diferentes categorias. Sobre essas categorias, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Na categoria de “Jogos Cooperativos sem Perdedores”, dividem-se os participantes em dois ou mais 

grupos, sendo que os grupos têm um objetivo comum, e não há perdedores, o objetivo é atingido por 
todos. 

II. Na categoria de “Jogos de Inversão” é enfatizada a noção de interdependência, através da 
aproximação e troca de jogadores que começam em times diferentes. Conforme os jogos se 
desenvolvem, os jogadores vão mudando de lado, literalmente, colocando-se uns no lugar dos outros. 

III. Os jogos semicooperativos permitem diferentes possibilidades. Uma delas é a forma “todos passam, 
todos tocam”, na qual a bola deve ser passada por todos os jogadores do time, para que o ponto seja 
validado. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, apenas. 

 
 

25. No processo de ensinagem cooperativa do esporte, algumas habilidades de relacionamento cooperativo 
devem ser aperfeiçoadas, entre as quais: 

 
I. a possibilidade de vencer ou perder. 
II. celebrar os sucessos e insucessos em conjunto desfrutando de todo o processo do Jogo como um 

instante de encontro e realização humana. 
III. preservar um ambiente de alegria e descontração, favorecendo a tomada de decisão e iniciativa. 
IV. a consideração das conquistas coletivas em detrimento das individuais. 

 
 Faz(em) parte das habilidades a ser(em) aperfeiçoadas o que está contido em 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 

 
 

26. Sabe-se que a atividade física influencia o estatuto da saúde em adultos, o que gera a necessidade de 
promover estilos de vida fisicamente ativos. Por outro lado, não há a comprovação sobre a influência da 
prática de Atividade Física em crianças na diminuição do sedentarismo nas futuras gerações. Desta 
forma, a Educação Física Escolar 

 
(A) deve ter foco em práticas pedagógicas e educativas que visem à melhora da autoimagem e da 

autoestima dos alunos, reservando a questão da relação entre atividade física e saúde para os 
programas de Educação Física para adultos, que são os diretamente afetados por essas questões. 

(B) deve ter foco no incentivo ao debate teórico sobre os conceitos de saúde. 
(C) deve buscar a seleção de atividades adequadas à criança e ao jovem para garantir os níveis de 

motivação e gosto pela atividade física, o que é mais importante do que a preocupação imediata com 
o “ganho” de saúde. 

(D) deve incentivar a prática esportiva mesmo que os ganhos na infância não sejam comprovados, pois 
podem influenciar nas escolhas da vida adulta. 
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27. Analise as assertivas abaixo sobre aptidão física e conceitos relacionados. 
 

I. Atividade física pode ser compreendida como exercícios planejados e estruturados, objetivando o 
desenvolvimento da aptidão física. 

II. A aptidão física relacionada com a performance motora é relativa apenas ao esporte de alto 
rendimento. 

III. A aptidão cardiorrespiratória é um dos componentes da aptidão física relacionada com a saúde. 
IV. Os índices de gordura corporal e distribuição de gordura subcutânea fazem parte de um dos 

componentes da aptidão física. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 

 
 
28. Assinale a alternativa correta sobre os componentes da aptidão física relacionada à saúde. 
 

(A) A resistência muscular, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, é a capacidade de 
um grupo muscular em realizar repetidas contrações sem diminuir significativamente a eficiência do 
trabalho realizado. 

(B) A flexibilidade, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, se refere especificamente 
à capacidade de alongar as fibras musculares. 

(C) A velocidade, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, é imprescindível para a 
manutenção das atividades da vida diária. 

(D) A resistência anaeróbia, um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, consiste na 
capacidade do organismo como um todo em resistir à fadiga em esforços de curta duração. 

 
 
29. Sobre a aptidão cardiorrespiratória, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Cabe ao sistema cardiorrespiratório fornecer elementos vitais ao organismo e eliminar os 
subprodutos das reações químicas celulares, como CO2 e ácido lático. 

II. A aptidão cardiorrespiratória é o funcionamento efetivo do coração e artérias. 
III. O Acidente Vascular Cerebral (popularmente conhecido como derrame) tem relação direta com uma 

aptidão cardiorrespiratória deficiente. 
IV. A baixa aptidão cardiorrespiratória pode resultar em fadiga prematura, baixa capacidade no trabalho 

e maior risco de doenças cardiovasculares. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
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30. Analise as assertivas abaixo sobre Educação Física, saúde e qualidade de vida.  
 

I. A Educação Física e a saúde possuem uma relação histórica, e conforme as discussões propostas 
acerca do tema se intensificam, percebe-se que o grau de relacionamento entre elas está fixo e 
estabelecido. 

II. A “Promoção da Saúde” considera a relação da Educação Física com a saúde, apesar de interpretar a 
última apenas como a ausência de doenças. 

III. A Aptidão Física Relacionada à Saúde (Health Related Fitness) estabelece uma relação entre a 
Educação Física e a saúde pela via da aptidão, priorizando parâmetros fisiológicos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) III, apenas. 

 
 
31. Os profissionais de Educação Física devem atentar para a atual necessidade social derivada da inter-

relação entre saúde e qualidade de vida. Partindo desse pressuposto, os programas de Educação Física 
com foco na qualidade de vida devem 

 
(A) focalizar nos grupos de risco. 
(B) priorizar a prática da atividade física sobre as demais práticas. 
(C) compreender o processo de desmedicalização. 
(D) ter a ação focada no que concerne às relações específicas entre Educação Física e saúde. 

 
 
32. Pode-se conceituar conteúdo como uma seleção de formas ou saberes culturais, conceitos, explicações, 

raciocínios, habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, interesses modelos de 
conduta etc., cuja assimilação é considerada essencial para que se produza um desenvolvimento e uma 
socialização adequada ao aluno. É importante ressaltar que nem todos os saberes e formas culturais são 
suscetíveis de constarem como conteúdos curriculares, o que exige uma seleção rigorosa da escola. 
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Os conteúdos curriculares, inclusive da Educação Física, devem incluir conhecimentos acadêmicos. 
(B) Os conteúdos curriculares são as atividades e conceitos aplicados nas aulas. 
(C) Os conteúdos curriculares são as informações conceituais capazes de ativar as capacidades 

cognitivas. 
(D) Os conteúdos curriculares da Educação Física devem ter um caráter procedimental, relacionado ao 

saber fazer. 
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33. As abordagens distintas da Educação Física pressupõem ênfase em conteúdos e dimensões diferentes. 
Sobre as relações estabelecidas por essas abordagens com relação aos conteúdos, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A seleção de conteúdos para a abordagem psicomotora pressupõe a construção do conhecimento a 

partir da interação do sujeito com o mundo, e para cada criança a construção deste conhecimento 
exige elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo. 

(B) Tanto a abordagem cognitiva quanto a psicomotora pressupõem que a seleção de conteúdos foque na 
busca do desenvolvimento integral do ser humano, mas o foco do trabalho acaba se restringindo a 
crianças de até 10/11 anos. 

(C) Uma das abordagens mais difundidas hoje, a desenvolvimentista, pressupõe que os conteúdos devem 
ser selecionados de forma a restringirem as ações nas características de progressão normal do 
crescimento físico e do desenvolvimento motor. 

(D) A abordagem da saúde renovada defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da 
Educação Física, propugnando a especificidade dos seus conteúdos. Propõe que uma aula de 
Educação Física deve privilegiar a aprendizagem do movimento, embora possam estar ocorrendo 
outras aprendizagens em decorrência da prática das habilidades motoras. 

 
 
34. Apoiados nas discussões que vinham ocorrendo nas áreas educacionais e na tentativa de romper com o 

modelo hegemônico do esporte/aptidão física praticado nas aulas de Educação Física, surgiu a abordagem   
crítico-superadora. Sobre a seleção de conteúdos proposta por essas abordagens, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. A abordagem crítico-superadora propõe que se considere a relevância social dos conteúdos, sua 

contemporaneidade e sua adequação às características sociocognitivas dos alunos. 
II. A abordagem crítico-superadora especifica que é preciso fazer com que o aluno fuja dos 

conhecimentos do senso comum e opte pela compreensão do conhecimento científico, para ampliar o 
seu acervo de conhecimento. 

III. Quem opta pela abordagem crítico-superadora deve buscar evitar o ensino por etapas e adotar a 
simultaneidade na transmissão dos conteúdos, ou seja, os mesmos conteúdos devem ser trabalhados 
de maneira mais aprofundada ao longo das séries, sem a visão de pré-requisitos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
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35. Para o desenvolvimento dos conteúdos, o professor deve ter em mente três dimensões: a conceitual (1), a 
procedimental (2) e a atitudinal (3). Sendo assim, correlacione esses termos com os conceitos e conteúdos 
correspondentes na lista abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Vivenciar e adquirir alguns fundamentos básicos dos esportes, danças, ginásticas, lutas, capoeira. Por 

exemplo, praticar a ginga e a roda da capoeira. 
(   ) Reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, sexo, religião e 

outras. 
(   ) Os modos corretos da execução de vários exercícios e práticas corporais cotidianas, tais como 

levantar um objeto do chão, sentar-se em frente ao computador, realizar um exercício abdominal 
adequadamente etc. 

(   ) Observar as transformações pelas quais passou a sociedade em relação aos hábitos de vida 
(diminuição do trabalho corporal em função das novas tecnologias) e relacioná-las com as 
necessidades atuais de atividade física. 

 
(A) 3/ 2/ 2/ 1 
(B) 1/ 3/ 3/ 2 
(C) 2/ 3/ 1/ 2 
(D) 2/ 3/ 1/ 1 

 
 
36. Todo tipo de exercício físico, para ser adequadamente prescrito e planejado, deve seguir os princípios da 

atividade física, a fim de obterem-se os efeitos desejados. Um desses princípios é o princípio da 
individualidade biológica, cuja definição estipula que 

 
(A) o mesmo tipo de exercício, na mesma intensidade, duração e frequência semanal, proporcionará 

diferentes efeitos, devido exclusivamente à genética do indivíduo. 
(B) o mesmo tipo de exercício, na mesma intensidade, duração e frequência semanal, proporcionará 

diferentes efeitos, devido exclusivamente a características individuais. 
(C) o programa de exercícios que foi excelente para determinada pessoa normalmente é contraindicado 

para outra. 
(D) os benefícios do exercício físico são otimizados quando os programas são planejados para se 

adequarem às características, objetivos, capacidades e limitações de cada participante. 
 
 
37. Sobre os princípios da atividade física, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale 

a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) A grande capacidade do organismo humano (órgãos, sistemas e tecidos), em se adaptar a cada nova 
carga de trabalho, exige que este seja exposto periodicamente a novos estímulos, a fim de que se 
atinjam ou aperfeiçoem os limites esperados (metabólicos e funcionais). Essa afirmação consiste no 
princípio da continuidade. 

(   ) O princípio da especificidade pressupõe que os benefícios do exercício físico são otimizados quando 
os programas são planejados para se adequarem às características, objetivos, capacidades e 
limitações específicas de cada participante (ou grupo). 

(   ) Uma das características do princípio da reversibilidade é que as adaptações metabólicas e funcionais 
induzidas pelos exercícios físicos tendem a retornar aos estados iniciais após a paralisação ou até 
mesmo as interrupções temporárias dos programas prescritos. 

(   ) Os principais parâmetros de controle do princípio da continuidade são volume e intensidade. 
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(A) V/ V/ V/ V 
(B) F/ F/ V/ V 
(C) V/ V/ F/ F 
(D) F/ F/ V/ F 

 
 
38. Para se conseguir os resultados esperados em um programa de atividade física, a sobrecarga tem papel 

imprescindível. Sobre essa colocação, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Um dos pontos fundamentais da sobrecarga é atingir o limite superior de esforço.  
II. O ponto ideal de treinamento corresponde a uma carga física quando a intensidade e/ou volume são 

suficientes para provocar uma ativação do metabolismo energético ou plasmático da célula, em 
conjunto com a síntese de novas substâncias. 

III. A aplicação de novas cargas depende de alguns fatores. Entre eles, o período de restauração 
ampliada. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, apenas. 

 
 
39. Para a inserção da Educação Física nos projetos político-pedagógicos da escola, é necessário que se 

observem alguns princípios, entre eles as práticas corporais como linguagem. A este respeito, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Esse princípio se funda na premissa de que o conhecimento sobre o corpo e vivido no corpo é o que 

possibilita ao aluno compreender sua existência no mundo, pois é por meio dele que constroem 
significados, ocupam espaços, comunicam, interagem e se constituem como identidades individuais 
e coletivas. 

(B) Como educadores, os profissionais de Educação Física precisam construir estratégias de ensino que 
auxiliem o aluno a desenvolver suas capacidades de ler, de interpretar e de produzir diversos textos. 

(C) No contexto educacional, a linguagem escrita e a oral devem ocupar o centro das intervenções 
pedagógicas, mas a linguagem corporal e artística também são importantes. 

(D) O brincar, constituindo-se historicamente como linguagem própria do ser humano, deve ocupar um 
lugar de destaque no trabalho pedagógico, principalmente nas aulas de Educação Física. 

 
 
40. Há diversas metodologias para o ensino das práticas esportivas coletivas (PEC) nas escolas. Entre elas, 

destacam-se as formas centradas nas técnicas, no jogo formal e nos jogos condicionados. Sendo assim, 
assinale a alternativa que apresenta uma característica da forma centrada nos jogos condicionados. 

 
(A) O jogo é decomposto em elementos técnicos (passe, recepção, drible). 
(B) O jogo não é decomposto. 
(C) A técnica surge para responder à situação global não orientada. 
(D) Os princípios do jogo regulam a aprendizagem. 
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41. O compromisso da área da Educação Física com a formação cidadã demanda que o processo          
ensino-aprendizagem seja orientado, sobretudo, pelos seguintes princípios metodológicos: 

 
I. reconhecimento e valorização das experiências e conhecimentos prévios dos alunos. 
II. consideração da diversidade cultural como ponto de partida para aceitar as diferenças. 
III. articulação coerente entre conteúdos, métodos e recursos didáticos. 
IV. integração teoria-prática. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, III e IV, apenas. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 

 
 
42. Uma discussão de grande importância para os professores no processo ensino-aprendizagem é a diferença 

entre os enfoques de medida com referência a normas e com referência a critério. Acerca desses 
enfoques, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O enfoque na norma visa à seleção de alguns indivíduos de determinado grupo para classificá-los em 

ordem crescente de desempenho, para detectar quem são os melhores.  
II. O enfoque no critério é utilizado quando se deseja estimar o nível de desempenho do indivíduo em 

relação às suas potencialidades ou a algum padrão. 
III. A utilização de um enfoque ou de outro define se o professor parte de pressupostos de inclusão ou de 

exclusão. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 

 
 
43. As aulas de Educação Física são imprescindíveis na infância para o crescimento e desenvolvimento 

esperados para os alunos. Muitas escolas fornecem autorizações para o absenteísmo nas aulas, por 
diversos motivos. Um dos resultados desse processo é um desenvolvimento precário 

 
(A) das capacidades cognitivas. 
(B) das capacidades motoras. 
(C) do desempenho. 
(D) da habilidade motora. 
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44. Ao fazer uma análise crítica das práticas esportivas na escola, o que de imediato se percebe é que, tanto 
pela ação concreta de quem atua quanto pelo que se encontra registrado na literatura especializada no 
tema, há uma grande incongruência. Isso ocorre porque é uma tarefa complexa passar da teoria para a 
prática. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma ação válida para que se consiga aplicar a 
teoria da cultura corporal de movimento na prática diária de aula.  

 
(A) O professor deve focar na aprendizagem esportiva com base nas movimentações técnicas específicas 

dos desportos. 
(B) O professor deve focar na aprendizagem de uma determinada prática exclusivamente à luz de sua 

regulamentação e de suas aplicações técnicas e táticas. 
(C) O professor deve mostrar que para o aluno se tornar tão bom quanto seu ídolo será preciso um 

sacrifício a mais, uma grande dedicação, e isso se dará se ela submeter-se a um rigoroso e criterioso 
programa de preparação. 

(D) O professor deve deixar a parte técnica em segundo plano, abordando a maior variabilidade possível 
de movimentos, regras e táticas, inspirando aos alunos o questionamento. 

 
 
45. Sobre as consequências no aprendizado e suas respectivas metodologias, correlacione as colunas e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

Consequência Metodologia 

1. 

As técnicas surgem 
em função da 
tática, de forma 
orientada e 
provocada. 

A. Centrada nas 
técnicas. 

2. 

Ações de jogo 
mecanizadas, 
pouco criativas, 
comportamentos 
estereotipados. 

B. Centrada no 
jogo formal. 

3. 

Inteligência tática: 
conecta 
interpretação e 
aplicação dos 
princípios do jogo; 
viabilização da 
técnica e 
criatividade      nas 
ações de jogo. 

C. 
Centrada nos 
jogos 
condicionados. 

4. 

Soluções motoras 
variadas, mas com 
inúmeras lacunas 
táticas e 
descoordenação 
das ações 
coletivas. 

  

5. 

Problemas na 
compreensão do 
jogo (leitura 
deficiente, 
soluções pobres). 
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(A) 1-B/ 2-B/ 3-A/ 4-C/ 5-B 
(B) 1-C/ 2-A/ 3-C/ 4-B/ 5-A 
(C) 1-A/ 2-C/ 3-B/ 4-A/ 5-C 
(D) 1-C/ 2-A/ 3-B/ 4-A/ 5-A 

 
 
46. Hoje o esporte é o conteúdo dominante na organização das aulas de Educação Física. Tal fato tem 

diversas consequências negativas no processo ensino-aprendizagem. Sobre as possibilidades de anular 
tais consequências, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O professor de Educação Física deve abordar o tema, mas o esporte deve estar a serviço da 

instituição esportiva, servindo apenas para difundir o esporte de rendimento.  
II. O próprio esporte deve ser transformado didático-pedagogicamente. 
III. Os significados dos movimentos esportivos devem permanecer, mas os sentidos individual e coletivo 

do esporte devem mudar. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 

 
 
47. Assinale a alternativa incorreta acerca da importância do desenvolvimento perceptivo-motor na criança. 
 

(A) Somente o desenvolvimento perceptivo-motor correto garantirá à criança uma concepção mais 
ajustada sobre o mundo externo que a rodeia. 

(B) Dificuldades de aprendizagem simbólica refletem em uma deficiente noção temporal, e podem ser 
ajustadas caso se foque na aprendizagem espacial para a organização do sistema sensório-motor da 
criança. 

(C) Qualquer aprendizagem escolar, quer se trate de leitura, escrita ou de cálculo é, fundamentalmente, 
um processo de relação perceptivo-motora. 

(D) Somente um pleno desenvolvimento preceptivo motor por parte da criança oferecerá condições para 
favorecer o amadurecimento e o depuramento de suas estruturas cognitivas. 

 
 
48. Nos programas de atividades físicas voltados à promoção da saúde, devem-se privilegiar as atividades 

que utilizam a gordura como substrato energético, ou seja, esforços físicos de baixa a moderada 
intensidade durante um período de tempo prolongado, considerando que as gorduras representam o maior 
depósito de energia no organismo humano. Tal fato é fundamentado pelo princípio 

 
(A) do treinamento aeróbio. 
(B) da individualidade. 
(C) da especificidade.  
(D) do treinamento contínuo. 
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49. Acerca de termos-chave que o professor de Educação Física deve dominar sobre aprendizagem motora, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. Habilidades motoras uma vez aprendidas podem ser influenciadas por fatores psicológicos, 

fisiológicos ou ambientais. 
II. Aprendizagem motora é o campo de investigação que estuda o comportamento motor (habilidades, 

padrões, generalizações motoras e capacidades físicas) em populações normais ou não em diferentes 
faixas etárias. 

III. A habilidade como indicador de qualidade de desempenho é uma expressão relacionada com o 
executante. Define o grau de competência subjetiva ou objetivamente determinada pelo nível de 
produtividade em torno de um desempenho esperado. 

IV. Habilidade motora é a qualidade geral do indivíduo relacionada com a execução de uma variedade 
de tarefas. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas. 

 
 
50. Analise as assertivas abaixo acerca das habilidades motoras fundamentais. 
 

I. As crianças possuem um potencial para estar no estágio amadurecido da maior parte das habilidades 
motoras fundamentais por volta dos seis anos de idade. 

II. A progressão para estágios amadurecidos de um padrão motor fundamental depende exclusivamente 
da prática. 

III. Há diferenças de desenvolvimento de padrões motores perceptíveis em crianças da mesma idade. 
Um dos resultados dessas diferenças pode ser a integração sensório-motora incompleta. 

IV. A estabilidade é o aspecto mais fundamental do aprendizado do movimento. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas. 

 
 


