
 

1 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - 08/2011 

 
 
 

Cód. 66 – Professor de Educação Física 
 
 
 

1. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
A Cultura Corporal do Movimento Humano configura-se como um acervo de formas de representações do mundo que 
o homem tem produzido no decorrer da história e são exteriorizadas por: 
 
(  ) expressão corporal: 
(  ) jogos, 
(  ) danças 
(  ) lutas,  
(  ) exercícios ginásticos 
(  ) esportes  

 
A resposta correta está em: 

 
A) V – F – V – V – V – V. 
B) V – V – F – V – V – V. 
C) V – V – V – F – V – F. 
D) V – V – V – V – V – V. 
 

2. No parágrafo abaixo existe uma asserção e uma razão. 
 
O construtivismo é considerado um método, portanto, é algo repetitivo e igual.  

 
Concluímos que: 
 
A) somente a asserção está correta. 
B) somente a razão está correta. 
C) a asserção e a razão estão incorretas 
D) a asserção e a razão estão corretas. 
   

3. Para explicar como e por que ocorre o desenvolvimento cognitivo, Piaget usou quatro conceitos básicos. Identifique-
os colocando: (1) para Esquema; (2) para Assimilação; (3) para Acomodação (4) para Equilibração. 
 
(  ) consiste em encaixar um novo objeto num esquema mental ou sensório-motor já existente.  
(  ) a pessoa é “forçada” a mudar seus esquemas ou criar novos esquemas para acomodar novos estímulos. 
(  ) é um processo ativo pelo qual uma pessoa reage a distúrbios ocorridos em sua maneira comum de pensar, 

através de um sistema de compensações; isto resulta em uma nova compreensão e satisfação. 
(  ) são estruturas mentais com que os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o ambiente. 

 
A resposta correta está em: 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4. 
B) 2 – 3 – 4 – 1. 
C) 4 – 3 – 1 – 2. 
D) 3 – 1 – 2 – 4. 
 

4. Em aulas de Educação Física , quando utiliza-se da Abordagem Crítica, o essencial é: 
 
A) o aluno aprender a ser critico. 
B) restrito ao ensino de habilidades motoras. 
C) o aluno conhecer a cultura corporal. 
D) restrito ao ensino de capacidades motoras. 
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5. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
As abordagens apresentam importantes avanços em relação à perspectiva tradicional da Educação Física Escolar.  
 
Portanto, é correto afirmar que:  
 
(  ) a abordagem crítico-superadora reconhece a necessidade dos professores identificarem as características dos 

alunos para que haja adequação dos conteúdos e  alerta sobre a importância da Educação e da Educação Física 
contribuírem para que as mudanças sociais possam ocorrer, diminuindo as desigualdades e injustiças sociais  

(  ) a abordagem Construtivista– Interacionista  considera importante a garantia da especificidade da área e a 
valorização do conhecimento sobre as necessidades e expectativas dos alunos nas diferentes faixas etárias 
relevando aspectos sócio-culturais que permeiam o desenvolvimento das habilidades motoras. 

(  ) a abordagem desenvolvimentista desconsidera a questão da especificidade da Educação Física. Nesta visão o 
que pode ocorrer com certa frequência, é que conteúdos que não tem relação com a prática do movimento em si 
poderiam ser aceitos para atingir objetivos que não consideram a especificidade do objeto, que estaria em torno 
do eixo corpo/movimento.  

(  ) a educação, numa perspectiva fenomenológica, deve mostrar ao aluno a vida tal como ela é na sua precária 
transitoriedade e estimulá-lo a tomar consciência de si mesmo. Assim, toda a aprendizagem é realizada a partir 
da individualidade do aluno, pois o professor é apenas aquele que tem a possibilidade de despertar na criança a 
decisão sobre sua própria essência. O aluno é um ser para si, cuja dignidade é o centro de sua própria 
existência. 
 

A resposta correta está em: 
 
A) F – F – V – V. 
B) V – V – F – V. 
C) F – F – V – F. 
D) V – F – F – V. 

 
6. Atualmente coexistem na área da Educação Física várias concepções, todas elas tendo em comum a tentativa de 

romper com: 
 

A) o Modelo Mecanicista. 
B) a Psicomotricidade. 
C) a Educação Física Cultural. 
D) o  Construtivismo.  
 

7. São características da Abordagem Desenvolvimentista: 
 

1 - Os autores defendem a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da Educação Física, propugnando a 
especificidade do seu objeto. 

2 - É feita a ressalva de que a separação entre aprendizagem do movimento e aprendizagem através do movimento 
é possível em nível do conceito e do fenômeno, 

3 - Uma melhor capacidade de controlar o movimento facilita a exploração de si mesmo e, ao mesmo tempo, 
contribui para um melhor controle e aplicação do movimento. 

4 - Habilidade motora é um dos conceitos mais importantes dentro desta abordagem, pois é através dela que os 
seres humanos se adaptam aos problemas do cotidiano, resolvendo problemas motores. 

5 - Grande parte do modelo conceitual desta abordagem relaciona-se com o conceito de habilidade motora.  
 

Não complementa corretamente o enunciado a(s) afirmativa(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 2, apenas. 
D) 4 e 5, apenas. 
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8. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(  ) De 1930 a 1945 O discurso pedagógico da EF era eminentemente biologicista, de caráter higienistae eugenista. 

Seus objetivos direcionavam-se para a melhora de “funções orgânicas”, “aperfeiçoamento físico” e 
desenvolvimento de “qualidades morais”. 

(  ) De 1946 a 1968 , o discurso  pedagógico da EF tornou-se “biopsicossocial” com ênfase “no valor educativo do 
jogo”. Seus objetivos visavam à melhoria “fisiológica, psíquica, social e moral”.  

(  ) De 1969 a 1979. Desta forma, o discurso pedagógico da EF vincula-se ao valor “educativo do esporte”, cujos 
objetivos são a iniciação e performance esportiva, tendo a aptidão física como referência central.  

(  ) De 1980 a 1986 na reabertura política, caracterizada pelo esgotamento do regime tecnoburocrático-militar, o 
discurso pedagógico da EF adquire contornos críticos, numa busca de transformação social, “pensamento 
crítico”, “criatividade” e “conscientização”. 

 
A resposta correta está em: 
 
A) F – V – F – F. 
B) V – V – V – V. 
C) V – V – F – V. 
D) F – F – F – F. 

 
9. Continuando com a História da Educação Física relacione a época aos métodos utilizados, colocando: Para 1930 a 

1945, (2) para 1946 a 1968, (3) para 1969 a 1979, (4) para 1980 a 1986. 
 
(  ) O método prevalecente, por excelência, foi a Ginástica Desportiva Generalizada (MDG). 
(  ) Faltaria, entretanto, método ou métodos de ensino que lhe correspondessem de forma mais sistemática e 

efetiva. 
(  ) O método de ensino prevalecente era o francês. 
(  ) Não  há caracterização de um método, mas sim a total esportivização da EF, esportivização elevada, inclusive, a 

“razão de estado”, i. e., a EF como base da pirâmide esportiva. 
 
A resposta correta está em: 
 
A) 1 – 4 – 2 – 3 
B) 2 – 3 – 1 – 4 
C) 2 – 4 – 1 – 3 
D) 2 – 1 – 4 – 3 
 

10. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
A Posição Lateral de Segurança pode ser utilizada em várias situações que necessitam de primeiros socorros, 
principalmente naquelas em que a vítima esteja inconsciente e com um bom pulso, uma vez que esta posição, 
permite uma melhor ventilação, libertando as vias aéreas superiores. 
 
 Esta posição não deve ser realizada quando a pessoa: 
 
(  ) Não estiver respirando. 
(  ) Tiver uma lesão na cabeça. 
(  ) Tiver uma lesão no pescoço. 
(  ) Tiver uma lesão na coluna. 
(  ) Tiver um ferimento grave. 
 
A resposta correta está em: 
 
A) F – V – V – V – F.  
B) V – V – V – V – V.  
C) V – V – V – F – V.  
D) V – V – F – V – V.  
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11. Com uma criança pequena, se a asfixia for devido a um corpo estranho, nos primeiros socorros, utilizando a Manobra 
de Heilmich, deve-se proceder da seguinte maneira: 
 

• Se o objeto estiver no nariz, peça à criança para assuar com força, comprimindo com o dedo a outra narina; 

• Se for na garganta, abrir a boca e tentar extrair o objeto, se este ainda estiver visível, usando o dedo indicador 
em gancho ou uma pinça, com cuidado para não empurrar o objeto; 

• Colocar a criança de cabeça para baixo sacudi-la e dar tapas (não violentos, mas vigorosos) no meio das costas, 
entre as escapulas, com a mão aberta. 

 
Complementam corretamente o enunciado: 
 
A) nenhuma das afirmativas 
B) apenas duas afirmativas 
C) apenas uma afirmativa. 
D) todas as afirmativas 

 
12. Para que um aquecimento físico seja eficiente em uma aula é necessário:  

 
• A duração média de 10 minutos.  
• Ser composto por exercícios de pré-aquecimento musculares de baixa intensidade e alongamentos. 
• Os movimentos devem ser feitos de maneira suave e pouca amplitude, visando uma adaptação músculo-articular 

e orgânica, 
• A elevação deve ser gradual da frequência cardíaca e do esforço muscular.  
• Deve ser direcionado aos grupamentos de maior exigência durante a sessão de treinamento. 
• O aumento metabólico muito rápido.  
 
Não complementam corretamente o enunciado: 
 
A) nenhuma das afirmativas. 
B) apenas duas das afirmativas 
C) apenas uma das afirmativas. 
D) apenas três das afirmativas. 
 

13. Atualmente, com as novas técnicas de aulas, influenciadas principalmente pela musculação, as qualidades físicas 
que podem ser desenvolvidas com a Ginástica Localizada são: 
 
• Resistência muscular localizada 
• Resistência ao lactato 
• Aumento da capacidade cardiorrespiratória 
• Força,  
• Hipertrofia muscular 
• Flexibilidade 
 
Complementam corretamente o enunciado as afirmativas: 
 
A) todas as afirmativas. 
B) nenhuma das afirmativas. 
C) apenas duas das afirmativas. 
D) apenas três das afirmativas. 
 

14. Colocando os números dentro dos parênteses, relacione os efeitos dos exercícios físicos com as adaptações 
cardiovasculares citadas abaixo.   

  
1- Pressão arterial. 
2- Miocárdio  
3- Sistema nervoso central 
 
(  ) Variabilidade de frequência cardíaca  
(  ) Hipotensão pós exercício 
(  ) Hipertrofia ventricular esquerda 
  
A resposta correta está em: 
 
A) 2 – 1 – 3. 
B) 1 – 3 – 2. 
C) 1 – 2 – 3. 
D) 3 – 1 – 2. 
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15. reencha corretamente os espaços em branco.  
 
O corpo humano na posição anatômica pode ser dividido conceitualmente em planos.  
O plano ____ (1)____é um plano______(2)______  que passa através do eixo mais _____(3)_____ que cruza o 
corpo, dos pés até a cabeça; este plano separa o corpo em antímeros direito e esquerdo. O que quer que esteja 
situado próximo a este plano é chamado_____ (4)_____, e o que está longe dele,______(5)_______. 
 
A resposta correta está em: 
 
A) (1)Vertical –  (2) medio – (3) curto – (4) medial – (5) distal 
B) (1)mediano – (2)vertical – (3) longo – (4)medial – (5) lateral 
C) (1)Horizontal –  (2) transverso – (3)  longo – (4)medial – (5)lateral 
D) (1)mediano – (2) médio – (3) curto; (4)proximal – (5)lateral 

 
16. Coloque dentro dos parênteses o número que indica o plano correto: 

   
(  ) plano sagital é paralelo ao plano mediano. 
(  ) plano coronal é também um plano vertical que passa pelo 

eixo maior (dos pés à cabeça), mas é perpendicular ao plano 
mediano, separando a frente do corpo, ou ventre, da parte de 
trás, ou dorso. Algo em posição à frente do plano frontal é 
chamado anterior, ao passo que algo situado atrás desse plano 
é chamado posterior. 

(  ) plano horizontal transverso ou axial atravessa o eixo menor 
do corpo, do dorso até o ventre, isto é, da posição posterior 
para a anterior. Divide a estrutura atravessada em porções 
superior e inferior. 

 
A sequência correta está em: 
 
A) 1 – 2 – 3. 
B) 2 – 3 – 1. 
C) 3 – 2 – 1. 
D) 2 – 1 – 3.  
 
 
 
 

17. Preencha corretamente os espaços abaixo. 
 
Os_____(1)______ envolvidos no controle do comprimento muscular são os ______(2)_______, que por estarem 
juntos em paralelo com as fibras musculares, são alongados em conjunto com elas, causando uma ______(3)______ 
que estimula as terminações primárias e secundárias do receptor. 
 
A resposta correta está em: 
 
A) (1)receptores mecânicos – (2)tendões – (3) deformação mecânica 
B) (1)mecanismos receptores – (2)aparatos de Golgi – (3) informação mecânica 
C) (1)receptores sensoriais – (2)Fusos Musculares – (3) deformação mecânica 
D) (1)receptores sensoriais – (2)tecidos conjuntivos – (3) deformação mecânica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

1 

2 

3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anterior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Posterior
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18. Nos exercícios de elevações dos joelhos na cadeira abdominal, os músculos envolvidos são aqueles indicados na 
figura ao lado por uma flecha. Coloque dentro dos parênteses o número que indica o músculo correto: 

 
 
 
 

(  ) Oblíquo Externo 
(  ) Tensor da Fáscia Lata 
(  ) Reto Abdominal 
(  ) Reto da Coxa 
 
 
 
 
A sequência correta está em: 
 
A) 4 – 2 – 3 – 1 
B) 3 – 4 – 1 – 2 
C) 1 – 2 – 3 – 4 
D) 2 – 3 – 4 – 1 

 
 
 
 
 
 
 
19. Os jogos podem ser classificados de diferentes formas. Piaget criou uma “classificação baseada na evolução das 

estruturas”, formulando três grandes categorias que correspondem às fases do desenvolvimento infantil.  
 
Relacione-as colocando dentro dos parênteses, (1) para Fase sensório-motora; (2) para Fase pré-operatória; (3) para 
Fase das operações concretas. 
 
(  ) do nascimento até os 2 anos aproximadamente: a criança brinca sozinha, sem utilização da noção de regras. 
(  ) dos 7 aos 11 anos aproximadamente: as crianças aprendem as regras e jogam em grupos. Esta é a fase dos 

jogos de regras como futebol, damas, etc. 
(  ) dos 2 aos 5 ou 6 anos aproximadamente: as crianças adquirem a noção da existência de regras e começam a 

jogar umas com as outras os jogos de faz-de-conta. 
 
A sequência correta está em: 
 
A) 2 – 3 – 1. 
B) 3 – 1 – 2. 
C) 3 – 2 – 1. 
D) 1 – 3 – 2. 
 

20. Um jogo, para ser útil no processo educacional, deve: 
 

• Promover situações interessantes e desafiadoras para a resolução de problemas 
• Permitir aos aprendizes uma auto avaliação quanto aos seus desempenhos. 
• Fazer com que todos os jogadores participem ativamente de todas as etapas 
• Desenvolver a competitividade acima de tudo 
 
Complementam corretamente o enunciado: 
 
A) todas as afirmativas 
B) apenas duas das afirmativas 
C) apenas uma das afirmativas. 
D) apenas três das afirmativas 
 

2 

1 3 

4 

Ilustração retirada do livro: 

Frédéric Delavier, Guia dos Movimentos de 
Musculação 

 

http://www.amazon.com/gp/product/0736092269?ie=UTF8&tag=5stagad-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0736092269
http://www.amazon.com/gp/product/0736092269?ie=UTF8&tag=5stagad-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0736092269
http://www.amazon.com/gp/product/0736092269?ie=UTF8&tag=5stagad-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0736092269
http://www.amazon.com/gp/product/0736092269?ie=UTF8&tag=5stagad-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0736092269
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21. Desde a publicação de “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire vem marcando o pensamento pedagógico do final do 
século XX e deste século. Destacamos: 

 
I - sua contribuição à teoria dialética do conhecimento, para a qual a melhor maneira de refletir é pensar a prática e 

retornar a ela para transformá-la. 
II - a melhor maneira de refletir é pensar o concreto, a realidade e não pensar pensamentos. 
III - a “criação” da categoria pedagógica da “conscientização” visando, através da educação, a formação da 

autonomia intelectual do cidadão para interferir na realidade. 
IV - para Paulo Freire a educação é sempre neutra, além de ser um ato político. 
 
Marque: 
 
A) se apenas estiverem corretas as afirmações I, III e IV. 
B) se apenas estiverem corretas as afirmações I e III. 
C) se apenas estiverem corretas as afirmações I, II e III. 
D) se todas as afirmações estiverem corretas. 

 
22. Analise as afirmações abaixo. 
 

Atualmente coexistem na área de Educação Física várias concepções ou abordagens tais como: a 
desenvolvimentista, a interacionista-construtivista, a crítico-reparadora e a sistêmica. 
 
A abordagem desenvolvimentista: 
 
I - é explicitada no Brasil nos trabalhos de Tani, G. (1988) e de Manoel, E. J. (1994). 
II - é dirigida especificamente para crianças recém nascidas até doze anos. 
III - defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da Educação Física. 
IV - faz a ressalva de que a separação aprendizagem do movimento e aprendizagem através do movimento é 

apenas possível a nível do conceito e não do fenômeno. 
V - defende a ideia de que a função do movimento não é desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e o 

pensamento lógico-matemático, embora tal possa ocorrer como um subproduto da prática motora. 
 
Marque: 
 
A) se apenas as afirmações II e IV forem incorretas. 
B) se apenas a afirmação II for incorreta. 
C) se apenas as afirmações IV e V forem incorretas. 
D) se nenhuma das afirmações for incorreta. 

 
23. Analise as afirmações abaixo. 
 

I - Habilidade motora é um dos conceitos mais importantes dentro da abordagem desenvolvimentista da Educação 
Física Escolar. 

II - O principal objetivo da Educação Física é oferecer experiências de movimento adequadas ao nível de 
crescimento e desenvolvimento do aluno, a fim de que a aprendizagem das habilidades motoras seja alcançada. 

III - A criança deve aprender a se movimentar para se adaptar às demandas e exigências do cotidiano em termos de 
desafios motores. 

IV - Os conteúdos devem obedecer uma sequência fundamentada no modelo de taxionomia do desenvolvimento 
motor, na seguinte ordem: fase dos movimentos fetais, fase dos movimentos fundamentais, fase dos movimentos 
espontâneos e reflexos, fase dos movimentos rudimentares e fase de combinação de movimentos fundamentais 
e movimentos culturalmente determinados. 

 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
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24. Analise as afirmações abaixo. 
 

A avaliação: 
 

I - é essencial à educação, inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento, 
reflexão sobre a ação. 

II - ao se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de 
atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. 

III - acontece contínua e sistematicamente por meio da interpretação quantitativa do conhecimento construído pelo 
aluno. 

IV - é a reflexão transformada em ação. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e, 
acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento. 

 

Marque: 
 

A) se apenas as afirmações I, III e IV estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmações I, II e III estiverem corretas. 
C) se todas as afirmações estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmações I e IV estiverem corretas. 

 

25. Analise as afirmações abaixo. 
 

I - A escolha e organização dos métodos de ensino devem corresponder à necessária unidade objetivos – 
conteúdos – métodos e formas de organização do ensino e às condições concretas das situações didáticas. 

II - Os métodps de ensino dependem dos objetivos imediatos da aula e ao mesmo tempo dos objetivos gerais da 
educação. 

III - A escolha e organização dos métodos dependem dos conteúdos específicos e dos métodos peculiares de cada 
disciplina. 

IV - A escolha de métodos implica o conhecimento das características dos alunos quanto à capacidade de 
assimilação (idade, nível de desenvolvimento mental e físico, características sócio-culturais e individuais). 

 

Segundo J. C. Libâneo, estão corretas as afirmações: 
 

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

   
26. Em seus estudos sobre a formação social da mente Vygotsky afirma que: 
 

I. “O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem que fica 
difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou do pensamento”. 

II. “O „significante‟ é o som ou uma cadeia de sons da fala”. 
III. “Quando a criança „descobre‟ que „cada coisa tem seu nome‟ uma vez descoberto o nome pela criança, ele 

passa a fazer parte da estrutura do objeto”. 
IV. “As palavras, depois de aprendidas, são, para a criança, não apenas representações do objeto, mas também 

uma espécie de atributos inseparáveis dos objetos aos quais se referem”. 
 

Marque: 
 

A) se apenas as afirmações III e IV estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmações I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmações I, III e IV estiverem corretas. 
D) se todas as afirmações estiverem corretas. 

 

27. Um modo de determinar os objetivos ou finalidades da educação consiste em fazê-lo em relação às capacidades que 
se pretende desenvolver nos alunos. 
Existem diferentes formas de classificar as capacidades do ser humano. Entretanto, a proposta de Zabala, com base 
em C. Coll, estabelece um agrupamento em capacidades: 

 

I - de equilíbrio. 
II - motoras. 
III - intelectuais ou cognitivas. 
IV - afetivas (autonomia pessoal). 
V - de relação interpessoal. 
VI - de inserção e atuação social. 
 

Completam corretamente a proposta da questão as afirmativas: 
 

A) II, III, IV e VI, apenas. 
B) II, III, V e VI, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III, IV, V e VI. 
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28. O ensino público municipal assegurará, individual e coletivamente, a prática de esportes e recreação, a expressão 
artística em suas diferentes linguagens e o estímulo à preservação do meio ambiente como complemento à formação 
integral do educando. 

 
São obrigatórias em todas as unidades da rede municipal as seguintes atividades: 
 
I - ensino do Hino Nacional Brasileiro e de Santo André. 
II - ensino de princípios de higiene pessoal e de saúde, notadamente os de natureza bucal. 
III - estímulo à preservação do meio ambiente, através de conhecimentos da ecologia. 
IV - educação sexual. 
V - educação para segurança do trânsito. 
VI - atividades de educação física, voltada ao desenvolvimento motor do educando. 
VII - educação para a cidadania através da Declaração da Convenção Interamericana para eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as Pessoas Portadoras de deficiência, 
 
Marque, de acordo com a Lei Orgânica do Município: 
 
A) se estiverem corretas apenas os itens I, II, III, V, e VI. 
B) se estiverem corretas apenas os itens I, III, IV, V e VI apenas. 
C) se estiverem corretas apenas os itens III, IV, V, VI e VII apenas. 
D) se todos os itens estiverem corretos. 

 
29. Nos termos da Constituição Federal e Emendas 53/06 e 59/09, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 
 

I - “ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria”. 

II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino. 

III - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 
IV - atendimento do educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
V - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 
 
Marque, conforme a Constituição Federal e Emendas 53/06 e 59/09: 
 
A) se estiverem corretas apenas as afirmações I, II, III e IV. 
B) se estiverem corretas apenas as afirmações II, III, IV e V. 
C) se estiverem corretas apenas as afirmações II, III e V. 
D) se todas as afirmações estiverem corretas. 
 

30. Analise as afirmações abaixo. 
 
São afirmações da Lei de Diretrizes e Bases: 
 
I - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo. 
II - Compete aos Estados e Municípios, em regime de colaboração, recensear a população em idade escolar para o 

ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso e fazer-lhes a chamada pública. 
III - Os docentes incumbir-se-ão de executar a elaboração de proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
IV - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica. 
V - O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação 

do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II, IV e V, apenas. 
C) I, III, IV e V, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
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31. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 
Verificada a prática do ato infracional a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

 
I - advertência. 
II - obrigação de reparar o dano. 
III - prestação de serviços à comunidade. 
IV - liberdade assistida. 
V - inserção em regime de semi-liberdade. 
VI - internação em estabelecimento educacional. 
VII - prestação de trabalhos forçados quando for o caso. 
 
Marque: 
 
A) se apenas o item VII estiver incorreto. 
B) se apenas os itens I, V e VI estiverem incorretos. 
C) se apenas os itens I, VI e VII estiverem incorretos. 
D) Se todos os itens estiverem corretos. 
 

32. Analise as afirmações abaixo. 
 

Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. São penas 
disciplinares: repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade. 
 
I - Será punido o funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por 

autoridade competente. 
II - A pena de suspensão, que não excederá 60 (sessenta) dias, será aplicada em caso de falta grave ou de 

reincidência. 
III - Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos ou 30 (trinta) dias intercalados. 
IV - Será demitido o funcionário que, durante o período de 12 meses, faltar ao serviço 60 dias interpoladamente. 
V - A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos 

deveres. 
 
Nos termos do Estatuto do Funcionário Público de Santo André, estão corretas as afirmativas: 
 
A) II, III e V, apenas. 
B) I, II, III e IV, apenas. 
C) I, IV e V, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 

 
33. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB 

serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por Conselhos instituídos especialmente para esse fim. 
 
Os Conselhos serão criados por legislação específica, observados os seguintes critérios de composição: 

 
I - no âmbito federal, por, no mínimo, 12 (doze) membros. 
II - no âmbito estadual, por, no mínimo, 10 (dez) membros. 
III - no âmbito municipal, por, no mínimo, 09 (nove) membros. 
IV - no âmbito federal, por, no mínimo, 14 (quatorze) membros. 
V - no âmbito municipal, por, no mínimo, 11 (onze) membros. 
VI - no âmbito estadual, por, no mínimo, 12 (doze) membros. 
 
Nos termos da Lei n.º 11.494/2007, marque: 
 
A) se estiverem corretos os itens I, II e V apenas. 
B) se estiverem corretos os itens III, IV e VI apenas. 
C) se estiverem corretos os itens I, III e VI apenas. 
D) se estiverem corretos os itens IV, V e VI apenas. 
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34. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos: 
 

I - reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo MEC (Ministério da Educação). 
II - orientam as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações 

curriculares nacionais. 
III - orientam as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das propostas 

curriculares dos Estados, Distrito Federal e Municípios e dos projetos políticos-pedagógicos das escolas. 
IV - aplicam-se a todas as modalidades do Ensino Básico propostas pela LDB, bem como à Educação do Campo, à 

Educação Escolar Indígena e à Educação Escolar Quilombola. 
 
Marque, de acordo com a Res. n.º 7/2010: 
 
A) se apenas as afirmações I, II e III estiverem corretas. 
B) se apenas as afirmações II, III e IV estiverem corretas. 
C) se todas as afirmações estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmações II e III estiverem corretas. 

 
35. A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-brasileira e História e Cultura Africana, 

será desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas Instituições 
de Ensino e seus professores. 
 
Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores terão como referência os 
princípios: 
 
I - Consciência Política e História da Diversidade. 
II - A igualdade Básica da pessoa humana como sujeito de direitos. 
III - Fortalecimento de Identidades e de Direitos. 
IV - Ações Educativas de combate ao Racismo e Discriminações. 
 
Marque: 
 
A) se apenas os princípios I, III e IV forem verdadeiros. 
B) se apenas os princípios III e IV forem verdadeiros. 
C) se apenas os princípios I, II e III forem verdadeiros. 
D) se todos os princípios forem verdadeiros. 
 

36. As “etapas” da educação básica são correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento 
educacional. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se 
atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros: 

 
I - de atraso na matrícula e/ou no percurso escolar. 
II - de portadores de deficiência limitadora. 
III - de retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos. 
IV - de jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta. 
V - de habitantes de zonas rurais. 
VI - de indígenas e quilombolas. 
VII - de adolescentes em regime de acolhimento, jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais. 
 
Marque, segundo a Res. 4, de 13/07/2010, CNE-CEB: 
 
A) se todos os itens estiverem corretos. 
B) se apenas os itens II, III, IV e VI estiverem corretos. 
C) se apenas os itens I, II, III, IV e VII estiverem corretos. 
D) se apenas os itens I, II, III, V e VI estiverem corretos. 
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37. Analise nos termos do texto “Escola de Tempo Integral...”: 
 

A produção de uma atividade representa um ponto crucial para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 
A produção envolve todo o planejamento de ensino. 
Devem ser considerados: 
 
I - o conhecimento técnico da especificidade da área; 
II - o diagnóstico dos alunos; 
III - as situações de aprendizagem; 
IV - a verificação dos avanços e dificuldades. 
 
Completam corretamente a proposta da questão, os itens:  
 
A) I, II e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) II e IV, apenas. 
 

38. Por desconhecimento, receio, ou mesmo preconceito, a maioria dos portadores de deficiência física foram (e são) 
excluídos das aulas de Educação Física. Entretanto, a participação pode trazer muitos benefícios a essas crianças no 
que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades afetivas, de integração e de inserção social. 

 
É fundamental, entretanto, que alguns cuidados sejam tomados: 
 
I - análise do tipo de necessidade especial e graus de limitação. 
II - deve haver orientação médica. 
III - em alguns casos, supervisão de fisioterapeuta. 
IV - em alguns casos, supervisão de neurologista. 
V - em alguns casos, supervisão de psicomotricista ou psicólogo. 
 
Marque, segundo os Parâmetros (Educação Física): 
 
A) se apenas estiverem corretos os cuidados I e II. 
B) se apenas estiverem corretos os cuidados I, II e III. 
C) se todos os cuidados estiverem corretos. 
D) se apenas estiverem corretos os cuidados I, III e V. 
 

39. Complete as lacunas com a alternativa que mais convier. 
 

No texto: “Escola de Tempo Integral” Oficinas Curriculares de atividades esportivas e motoras encontra-se, como 
sugestão, um roteiro de planejamento. O primeiro item desse roteiro refere-se ao tema. 
É importante aqui, no início do planejamento, pensar a respeito de qual categoria da cultura do movimento o 
professor pretende trabalhar naquela aula. Nesse tópico é preciso analisar a constituição das cinco categorias, bem 
como as flexibilidades e meandros existentes entre elas: Esporte, Jogo, Ginástica ___________(1)_____________.  
Por exemplo, o trabalho no Ciclo I com Esporte, estará mais atrelado aos aspectos próximos do _______(2)________ 
envolvendo as habilidades _______(3) ________. 
No ciclo II, o trabalho com Esporte enfocará as habilidades ________(4) _________. 
 
A) (1) movimento e exercício  / (2) esporte  / (3) motoras primárias  / (4) motoras secundárias 
B) (1) exercício e dança   / (2) jogo  / (3) motoras básicas / (4) motoras específicas 
C) (1) ritmo e lazer    / (2) exercício  / (3) motoras lúdicas  / (4) motoras básicas 
D) (1) lazer e movimento   / (2) dança / (3) motoras iniciais  / (4) motoras de suporte 
 

40. Analise, nos termos dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física: 
 

I - Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos como circuitos, jogos e brincadeiras. 
II - Participar das atividades respeitando as regras e a organização. 
III - Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, sociais, culturais ou de gênero. 
 
As situações acima referem-se a:  
 
A) objetivos gerais do Ensino Fundamental para Educação Física. 
B) conteúdos de Educação Física no ensino fundamental. 
C) critérios de avaliação de Educação Física para o segundo ciclo do Fundamental. 
D) critérios de avaliação de Educação Física para o primeiro ciclo do Fundamental. 

 
 
 




