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Língua Portuguesa 
 
Para responder as questões, leia o texto:  
 

“Informática” 
 

A informática é o tratamento automático de informação 
através da utilização de técnicas, procedimentos e 
equipamentos adequados, tendo por base os computadores.  

O microcomputador é como se fosse uma calculadora 
superdesenvolvida, destinada a interpretar nossas instruções, 
fazer os cálculos numéricos e as operações lógicas que 
cumprem essas ordens, e depois, mostrá-las de uma forma 
clara, além de guardar essas informações para que possamos 
acessá-las posteriormente, tudo isso na maior velocidade 
possível  

A informática está presente em quase todos os setores da 
sociedade, facilitando e agilizando os trabalho nas empresas. 
(...)  

 
01. Predomina no texto a linguagem:  
a) Objetiva – denotativa.  
b) Subjetiva – conotativa.  
c) Comercial.  
d) Jurídica.  
 
02. Este texto é predominantemente:  
a) Descritivo.  
b) Narrativo.  
c) Narrativo-descritivo.  
d) Argumentativo.  
 
03. Observe os sinônimos indicados entre parênteses:  
I) “o papel verdadeiramente despótico (=tirano) da informação”  
II “dos homens em sua realidade intrínseca (=inerente)”  
III) “são apropriadas (=adequadas) por alguns Estados”  
A relação sinonímia está correta apenas em:  
a) I  
b) II  
c) III  
d) I e II  
 
04. Em “O microcomputador é como se fosse uma calculadora 
superdesenvolvida”, existe uma:  
a) Justificativa  
b) Oposição  
c) Comparação  
d) Negação  
 
05. Marque a alternativa que completa o trecho de forma 
correta:  
“Às vésperas de comemorar os 114 anos de Abolição da 
Escravatura, o Brasil volta ao banco dos réus por permitir que 
milhares de pessoas trabalhem em regime escravagista. Há 
denúncias de escravidão por dívidas em trabalho nas 
carvoarias de Minas Gerais e nos seringais e garimpos da 
Amazônia. Embora seja uma denúncia que certamente 
comprometerá um pouco a imagem do Brasil, ... 
a) entretanto, vem acompanhada de um livro assinado pelo 

jornalista Ailson Sutton, lançado em Genebra.  
b) que associe ainda o tráfico de mulheres e meninas para a 

prostituição nessas regiões.  
c) a existência desses e de centenas de outros focos de 

escravidão em todo o país, já é do conhecimento do 
governo há vários anos.  

d) esse emaranhado de empreiteiras mobilizando mais de dez 
mil pessoas nas senzalas do carvão.  

 
06. Assinale a ordem em que os fragmentos a seguir devem 
ser dispostos para se obter um texto coerente, com 
progressão de ideias.  

I) Não apenas os manuais de história, mas todas as práticas 
educativas da escola são transmitidas a partir de uma visão 
etnocêntrica.  
II) O sistema escolar brasileiro ignora a multiplicidade de 
etnias que habita o país.  
III) A escola brasileira é branca não porque a maioria dos 
negros está nela.  
IV) Deve-se incluir na justificativa da evasão escolar a 
violência com que se agride a dimensão étnica dos alunos 
negros.  
V) Estes se querem permanecer na escola branca, têm de 
afastar de si marcas culturais e históricas.  
VI) É branca porque existe a partir de um ponto de vista 
branco.  
A sequência do texto é:  
a) II – I – III – V – IV – VI  
b) II – I – III – VI – IV – V  
c) IV – V – II – I – VI – III  
d) I – II – III – VI – V – IV  
 
07. Faz-se corretamente o plural da frase abaixo, na 
alternativa:  
“O juiz de paz não autorizou a saída do documento por esta 
causar ônus para uma e outra parte.”  
a) Os juízes de pazes não autorizaram as saídas dos 

documentos por estas causarem ônuses para umas e 
outras partes.  

b) Os juízes de paz não autorizaram a saída dos documentos 
por esta causar ônus para uma e outra parte.  

c) Os juízes de paz não autorizaram a saída dos documentos 
por estas causarem ônus para umas e outras partes.  

d) Os juízes de paz não autorizaram a saída do documento 
por estas causarem ônus para umas e outras partes.  

 
08. Observe o verso de uma conhecida canção:  
“Se é questão de adeus, até logo.” 
No plural, ele será escrito:  
a) Se é questões de adeus, até logo.  
b) Se é questão de adeuses, até logo.  
c) Se é questões de adeuses, até logo.  
d) Se são questões de adeuses, até logo.  
 
09. Observe este endereçamento de requerimento:  
“Ilmo Sr. Diretor da Divisão de Pessoal do Tribunal Regional 
Eleitoral”  
Este requerimento será enviado para o setor:  
a) Da Divisão de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral;  
b) Do Tribunal Regional Eleitoral;  
c) Em que constar o nome da pessoa que o receberá;  
d) Do Diretor-Geral;  
 
10. O pronome utilizado no requerimento acima é:  
a) Pessoal do caso reto  
b) Pessoal do caso oblíquo  
c) De tratamento  
d) Demonstrativo  
 
11. A frase na qual todas as palavras estão corretamente 
grafadas é:  
a) Essa é a nossa maior revindicação.  
b) Trata-se de uma dança bem ritimada.  
c) O diabetes pode ser tratado com insulina.  
d) Nós passeiamos por aquela belíssima região.  
 
12. Que palavra, dentre as abaixo, não se escreve com “h”?  
a) Húmido  
b) Hérnia  
c) Hesitação  
d) Hélice  
 
13. Escrevendo-se a frase a seguir na voz ativa, obteremos:  
“O seu plano foi aceito pela comissão de planejamento.”  
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a) Os seus planos foram aceitos pela comissão de 
planejamento.  

b) Aceito pela comissão de planejamento foi o seu plano.  
c) A comissão de planejamento aceitou o seu plano.  
d) Aceito foi o seu plano pela comissão de planejamento.  
 
14. Completando-se a frase com o verbo entre parênteses no 
imperativo, esta ficará assim escrita:  
“Quando quiseres sair, _______________.” (avisar-me)  
a) Avise-me  
b) Avisa-me  
c) Avisem-me  
d) Avisar-me-ão  
 
15. Em “Há muitos pedidos de visto permanente no país”, o 
sujeito é:  
a) Simples: muitos pedidos  
b) Composto: visto e permanente  
c) Indeterminado  
d) Inexistente  
 
16. O predicado de “Cada homem tem um grande sonho na 
vida” é:  
a) Cada homem  
b) Tem um grande sonho  
c) Tem um grande sonho na vida  
d) Um grande sonho na vida  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Como é denominado o tipo de conhecimento  em que 
trabalhamos as abordagens críticas que sugerem que os 
conteúdos selecionados para as aulas de Educação Física 
devem propiciar a leitura da realidade do ponto de vista da 
classe trabalhadora. Nessa visão, a Educação Física é 
entendida como uma disciplina que trata de um tipo de 
conhecimento que tem como temas o jogo, a ginástica, o 
esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas que 
apresentam relações com os principais problemas sociais e 
políticos vivenciados pelos alunos. 
a) Cultura Corporal. 
b) Jogos e brincadeiras. 
c) Jogos pedagógicos. 
d) Princípios esportivos. 
 
18. De acordo com De Rose Junior (2001), como podemos 
chamar o que acontece com a criança após os doze anos de 
idade, quando ela já possuir um rico equipamento motor, uma 
adequada imagem corporal, uma estruturação espacial 
adequada e condições cognitivas suficientes assim como 
emocionais para pensar o jogo de forma a planejar a sua 
execução, com base num raciocínio hipotético.  
a) Pobreza motriz. 
b) Prontidão competitiva. 
c) Prática maciça da atividade. 
d) Iniciação desportiva. 
 
19. De acordo com a citação de Oliveira (1996), para que se 
tenha uma boa performance e uma melhor qualidade de vida o 
que devemos respeitar, sendo que cabe à escola, e 
principalmente dentro da disciplina, devendo os professores 
do ensino fundamental entender os fatores que podem 
influenciar bem como o tipo e a frequência, são extremamente 
relevantes, tanto pela consequência para a saúde decorrente 
da atividade desenvolvida, assim como, a fim de desenvolver 
programas especiais visando melhorar o nível de aptidão física 
dos alunos nessa faixa de idade. 
a) O processo educativo e a atuação profissional. 
b) Os hábitos e as atitudes comportamentais. 
c) A duração e a intensidade da atividade física. 
d) N D A.  
 

20. A quem Guedes (1993) se refere, sabendo que “Ela é 
relacionada à saúde e abriga aqueles aspectos da função 
fisiológica, que oferecem alguma proteção aos distúrbios 
orgânicos provocados por um estilo de vida sedentário”. 
Considera que a conquista por melhores momentos de 
satisfação pessoal e coletiva esteja na busca da Qualidade de 
Vida da população e também na adaptação as condições 
vivenciadas, como fatores colaboradores para estes fins a 
saúde; o lazer; os hábitos do cotidiano, o estilo de vida, 
hábitos alimentares etc.? 
a) Cultura Corporal evidenciada. 
b) Educação Física Escolar. 
c) Educação cooperativa. 
d) Aptidão Física. 
 
21. Existem dois tipos de educação: um ocorre em ambiente 
escolar e o outro em outras instituições e circunstâncias 
sociais (MOREIRA, 1998). Quais seriam estes tipos de 
educação? 
a) Ensino médio e superior. 
b) Formal e não formal. 
c) Ensino fundamental e médio.   
d) Educação escolar e ensino técnico. 
 
22. Para que os conteúdos sejam pertinentes à aprendizagem, 
como eles precisam ser? Pois normalmente, no ambiente 
escolar a tradição é desenvolver com mais profundidade os 
conteúdos trabalhados de forma mecânica e conteúdos que 
são mais complicados de dominar, são trabalhados 
superficialmente. Não basta apenas o aluno ter conhecimento 
de conteúdos procedimentais se estes não forem relacionados 
com os outros tipos de conteúdos.  
a) Conteúdos com planejamento baseados na estética e 

alimentação. 
b) Conteúdos que transpõem a etapa do ensino-

aprendizagem. 
c) Conteúdos relacionados ao grau de conhecimento do aluno. 
d) Conteúdos que educam e formam o aluno de maneira 

integral. 
 
23. Por que seria interessante que se o professor estiver 
atento poderá descobrir matérias que apresentam o esporte 
como realização pessoal, sociabilização e autoconhecimento, 
assim como matérias que denunciam a exploração do atleta 
profissional (em especial no futebol) pelos clubes, os baixos 
salários da maioria dos jogadores, a escravidão da lei do 
passe, o doping. Utilizando a mídia como fonte, é possível 
apreciar criticamente e ter acesso a informações sobre surfe, 
luta livre, sumô, esporte radicais, modalidades que, na maioria 
das escolas, têm poucas possibilidades de vivência no plano 
prático, mas que permitem, por outro lado, trabalhar no plano 
dos conceitos e atitudes. 
a) É por que eles são conteúdos importantes da Cultura 

Esportiva Contemporânea. 
b) Porque os alunos gostam de violência e atividades 

esportivas impopulares. 
c) É que a Mídia só mostra o sensacionalismo não condizente 

com a realidade. 
d) Por que são modelos de práticas corporais diferentes. 
 
24. Sabendo que na Educação Física não há delimitação clara 
entre conteúdos e estratégias; muitas vezes, eles se 
confundem. É o caso do jogo que, como sinônimo de lúdico, 
pode tanto ser visto como um conteúdo ou como uma 
estratégia de ensino. Esse rico acervo de estratégias e 
conteúdos, usados criativa e coerentemente por cada 
professor, em virtude de seus objetivos específicos, do 
contexto e das características e necessidades de sua clientela, 
possibilita à Educação Física a construção de uma 
metodologia de ensino singular em face das outras disciplinas, 
favorecendo em muito o desenvolvimento pleno do educando. 
Qual seria a metodologia utilizada para este desenvolvimento?  
a) O afetivo, o social e o motor. 
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b) O afetivo, o equilíbrio e as capacidades físicas. 
c) A resistência, a vivência e o motor. 
d) O social, o esporte e as atividades rítmicas. 
 
25. O cultivo dos diversos aspectos das manifestações da 
cultura corporal de movimento e o desenvolvimento das 
potencialidades individuais de cada aluno na relação com 
esse universo de conhecimento, é necessário ter em conta 
que a construção da identidade individual também ocorre de 
forma intensa nas situações de relação, pela vivência de um 
sentimento de pertinência a um grupo, a uma sociedade e a 
uma cultura. O ser humano não pode se definir como indivíduo 
apenas isoladamente, auto-imagem, a auto-estima e as 
possibilidades de satisfação das necessidades pessoais se 
estabelecem a partir do referencial vivido nas situações de 
relação, em que é possível se identificar ou se diferenciar, 
partilhar ou não de valores, atitudes, formas de expressão e 
convivência cultivados pelos grupos sociais nas suas diversas 
dimensões. O que devemos considerar na compreensão de 
como se articulam essas manifestações? 
a) Observar o processo de construção  e formação interativa 

de habilidades. 
b) Limite extremo de competência individual. 
c) A condição social e as características dos alunos. 
d) Compartilhar os conhecimentos táticos e técnicos com a 

equipe. 
 
26.  De acordo com o Coletivo de Autores (1992). “Como uma 
forma particular de exercitação onde, com ou sem uso de 
aparelhos, abre-se a possibilidade de atividades que 
provocam valiosas experiências corporais, enriquecedoras da 
cultura corporal das crianças, em particular, e do homem, em 
geral”, que ao conhecer e utilizar a referida manifestação 
cultural, e estando conscientes de suas finalidades, seus 
sentidos e significados, sua natureza, situados num dado 
tempo e espaço, compreendendo aspectos sociais, políticos, 
econômicos, morais, éticos, estéticos, emerge a possibilidade 
de configuração de um conteúdo específico, enquanto uma 
regularidade significativa.  De acordo com os autores, qual 
seria esta forma particular de exercitação? 
a) O jogo. 
b) A ginástica. 
c) O esporte moderno. 
d) As Danças. 
 
27. Para Pereira (2002), um dos objetivos da educação infantil 
é o de ensinar a criança a observar fatos cuidadosamente, em 
especial, quando estes são contrários aos previstos por ela, 
desenvolver habilidade de comunicação, também significa 
realizar ações, o desenvolvimento decorrente da colaboração 
é via imitação, mas é preciso falar sobre elas, sistematizá-las 
por meio de quê, sendo que a Educação Infantil compreende a 
primeira etapa da Educação Básica, a qual, integra o 
desenvolvimento da criança até os 5 anos de idade, sendo, 
um complemento da ação da família.  
a) De narrativas das experiências. 
b) Das características psicológicas e fisiológicas. 
c) Da educação motora nos esportes. 
d) Do desenvolvimento motor. 
 
28. Qual é a dimensão dentro dos conteúdos da Educação 
Física na Escola, que visam reconhecer e valorizar as atitudes 
não preconceituosas quanto a habilidade, sexo e religião, 
respeitar os adversários e colegas, participar das atividades 
em grupo e valorizar jogos e brincadeiras?  
a) Dimensão Conceitual. 
b) Dimensão atitudinal. 
c) Dimensão procedimental. 
d) N D A. 
 
29. O desempenho máximo de padrões com comportamento 
sem considerar as diferenças individuais e as experiências 
vividas pelos alunos, possibilitando uma maior integração com 

uma proposta pedagógica ampla e integrada da Educação 
Física na educação básica, buscando desenvolver as 
brincadeiras de rua, os jogos com regras, as rodas cantadas 
etc. Qual seria esta abordagem? 
a) Crítico superadora. 
b) Crítico emancipatória. 
c) Construtivista-interacionista. 
d) N D A. 
 
30. Os alunos escolhem o que vão fazer na aula  de Educação 
Física, o jogo e a forma de praticá-lo e o professor se restringe 
somente a oferecer a bola e marcar o tempo, este modelo foi 
recusado pela maioria dos professores e estudiosos, como 
sendo uma prática bastante condenável (DARIDO, 2005). 
Qual seria esta concepção? 
a) Recreacionista. 
b) Higienista. 
c) Militarista. 
d) Esportivista. 
 
31. O que é que pode ser encarado como ocupação do tempo 
livre, ou ainda, lazer passivo, situação essa, em que alguém 
pratica uma atividade do outro lado da tela e os outros 
assistem sem interferir ou pelo menos refletir (PIRES, 2002)? 
a) A Educação Física. 
b) O esporte sociedade. 
c) A mídia. 
d) O esporte espetáculo. 
 
32.  Quais são as habilidades motoras que são utilizadas no 
pegar, arremessar e chutar?  
a) De especialização. 
b) De locomoção.                                      
c) De manipulação.        
d) De equilíbrio. 
 
33. Ela é uma forma de atividade que procura resgatar o 
movimento humano na sua totalidade, buscando desenvolver 
suas capacidades físicas e habilidades motoras 
individualmente, de acordo com as possibilidades do aluno, 
ela também exige trabalho em grupo, favorecendo o 
desenvolvimento da criatividade e da socialização, exigindo 
disciplina, respeito e colaboração (TUBINO, 2000). De acordo 
com o autor qual seria esta atividade? 
a) A ginástica artística. 
b) O atletismo. 
c) A Luta. 
d) A ginástica geral. 
 
34. A partir da análise de um jogo com regras, o que é que 
cabe ao professor de educação física saber: 
a) A contextualização anatômica da aquisição de capacidades 

físicas e habilidades motoras. 
b) Como as crianças se adaptam às regras em função da sua 

idade e do seu desenvolvimento. 
c) Que os conteúdos devem obedecer uma sequência lógica, 

segundo uma ordem de habilidades - do mais complexo 
para o mais simples. 

d) Qual a consciência que as crianças têm das regras do jogo 
tendo em vista as transformações da aplicação técnica e 
tática do movimento esportivo generalizado. 

 
35. A forma lúdica permeia todas as propostas de conteúdos 
que devem ser trabalhados nas aulas de Educação física 
desde a educação infantil até a 4ª série do ensino 
fundamental, ou seja, as séries iniciais. Pode-se continuar a 
trabalhar com o caráter lúdico em todos os níveis de ensino, 
mas principalmente na infância. Por quê? 
a) A criança independe de estímulo. 
b) A criança tem concepção biológica do lúdico. 
c) O perfil da criança é brincar fazendo ginástica. 
d) A criança aprende brincando. 
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36. As propostas de cientifização da Educação Física tiveram 
um início há algum tempo e que se estendem até os dias 
atuais, revelam uma constante fragmentação e especialização 
dos conhecimentos produzidos. Esse quadro conduz a um 
crescente distanciamento entre a produção científica e o 
mundo profissional (BETTI, 1996). Desde quando essas 
propostas tiveram início de acordo com o autor? 
a) Década de 60. 
b) Década de 70. 
c) Década de 80. 
d) Década de 90. 
 
37. Quando um indivíduo está em recreação significa que está 
sentindo prazer em realizar alguma coisa. Os seres humanos 
são movidos, principalmente, pela emoção e pelo prazer; 
sendo assim, fica muito mais fácil assimilar alguma coisa a 
partir daquilo nos faz bem, sendo possível englobar os mais 
altos níveis de conhecimentos e, com crianças, é importante 
desenvolver e estimular atividades diferentes da vida 
cotidiana, mas que façam parte da natureza humana 
(NOGUEIRA e MARTINEZ, 2004). Qual é o período de 
aprendizado e da assimilação que julgamos necessária para a 
vida adulta?  
a) É durante a vida toda, pois as atividades corporais não 

cessam. 
b) É na infância, pois há um maior desenvolvimento da 

aprendizagem. 
c) Na adolescência, através do esporte. 
d) N D A. 
 
38. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a 
proposta pedagógica da Educação física parte do princípio em 
que um dos objetivos gerais do ensino Fundamental, é fazer 
com que a criança através de atividades corporais conheça a 
si próprio e aos outros e principalmente que respeite as 
individualidades (BRASIL (1998). Com isso, quais são os 
blocos de conteúdos a serem trabalhados no ensino 
fundamental?  
a) São esportes, ginástica, lutas, atividades rítmicas e 

expressivas.   
b) São a ginástica, as lutas, atividades interativas e atividades 

individuais. 
c) São Os jogos, os esportes, brincadeiras cantadas e 

estratégias adaptativas. 
d) São esportes, jogos, lutas e ginástica; Atividades rítmicas e 

expressivas. 
 
39. Conforme Carmello (2007), com base na OMS, o que é 
que pode ser conceituada como sendo o conjunto percepções 
de cada indivíduo em relação à vida, onde se observam a 
cultura, valores de vida, suas relações e metas, expectativas, 
padrões e preocupações.  
a) A origem dos distúrbios genéticos. 
b) A qualidade de vida. 
c) A individualidade e as limitações do indivíduo. 
d) O comportamento motor e os sistemas neurais. 
 
40. Seguindo a linha de raciocínio de Ruffoni (1995), o 
controle das atitudes é considerado um caminho para se 
alcançar uma finalidade, nas quais as crianças, ao terem 
experiências sobre suas limitações, também deverão aprender 
a respeitar regras e o ambiente em que se encontram, visando 
eliminar ou diminuir esses fatores que aumentam a incidência 
do mau comportamento no ambiente social. Partindo desta 
linha de raciocínio, o que é que contribui para a melhoria das 
condutas e comportamento dos alunos?  
a) A prática de esportes. 
b) Individualidade comportamental. 
c) Distúrbios do processo de desenvolvimento. 
d) Controle e motivação do comportamento motor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




