
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA PARA CARGO DE: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Data: 01 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 12 questões Objetivas de Didática Geral 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia 
as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

Prof.de Educação Física 
 



 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 - Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  
(   )  A aptidão física pode ser referida à condição física 

demonstrada nas capacidades motoras e o exercício 
contínuo e regular permite desenvolvê-las.  

(   )  As capacidades motoras dividem-se em 
coordenativas e condicionais. As capacidades 
motoras coordenativas são determinadas 
principalmente em função do sistema nervoso central, 
de orientação e regulação dos movimentos e são 
vistas num âmbito qualitativo. 

(   )  A coordenação é a capacidade de realizar diferentes 
movimentos que decorrem da integração entre o 
comando central (cérebro) e as unidades motoras dos 
músculos e articulações. ·  

A sequência correta é:  
A) F – V – F  
B) V – V – F  
C) V – V – V  
D) V – F – V  
E) V – F – F  

 
02 - Sobre o Sistema Internacional de Unidades, assinale a 
alternativa incorreta:  

A) O Sistema Internacional de Unidades (abreviado 
como SI) é a forma moderna, revisada do sistema 
métrico.  

B) É o sistema de unidades mais amplamente utilizado 
no mundo, tanto no comércio cotidiano como na 
ciência. 

C) O SI foi desenvolvido em 1960 a partir do sistema 
metro-quilograma-segundo, ao invés do sistema 
grama-centímetro-segundo que, por sua vez, teve 
muitas variantes.  

D) No seu desenvolvimento, o SI também introduziu 
várias unidades recém-nomeadas que não eram 
previamente parte do sistema métrico. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 

03 - Assinale a concepção que não segue o enfoque da 
tendência pedagógica crítico-social: 

A) Mundo: O homem está situado no mundo e com o 
mundo, pela reflexão e práxis não pode transformá-
lo. 

B) Papel da escola: Possibilitar a apropriação de 
conteúdos escolares básicos, concretos e 
indissociáveis das realidades sociais dos alunos. 

C) Aluno: Pessoa concreta que determina e é 
determinada pelo social, político e individual (sua 
própria história). 

D) Sociedade: Produto do homem de maneira criadora e 
transformista; deve ser desmistificada para que 
promova a conscientização da realidade. 

E) Professor: É um intelectual, é o educador que 
direciona e conduz o processo ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 
 

04 - Sobre a tendência pedagógica crítico-social, assinale a 
alternativa incorreta:  

A) Existem alguns pontos de extrema relevância levantados 
pela tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos 
que diz respeito primeiro à concepção que se faz do 
profissional de educação física, que deve ser reconhecido 
como um intelectual.  

B) Acredita-se que todo homem é intelectual, pois qualquer 
trabalho, mesmo que eminentemente físico, necessita a 
priori das estruturas do pensamento para executá-la.  

C) o professor de educação física, entendido como um 
intelectual vinculado ao seu grupo social tem a função de 
conscientizar os alunos da importância da relação do 
movimento humano com determinada cultura. Sendo que 
o movimento humano deve ser sempre compreendido e 
estudado de modo a estar vinculado com o movimento 
social. 

D) Um ponto não abordado por esta tendência é a 
especulação à respeito dos diferentes conceitos de 
cultura.  

E) As classes populares devem apropriar-se 
democraticamente da cultura erudita e do conhecimento 
sistematizado, a partir destes tornarem-se sujeitos de sua 
própria história e encontrarem caminhos para a 
transformação da realidade encontrada. 

 
05 - Levando em consideração a Tendência Pedagógica crítico-
social, analise as afirmativas e verifique se são verdadeiras (V) 
ou falsas (F). 
I. A tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos teve 

como objetivo propiciar ao alunado conscientização, 
emancipação e participação efetiva no processo ensino-
aprendizagem. Para tanto o pensamento racional dedutivo 
que parte do todo, da visão global, para as partes, era 
utilizado, oportunizando a observação dos diferentes e mais 
abrangentes aspectos da questão estudada. 

II. O pensamento divergente foi muito utilizado, pois buscava a 
raiz, o âmago dos questionamentos para poder detectar o 
problema e sua origem. E, a utilização do conhecimento e 
análise da realidade e vivências do aluno para a solução de 
problemas era um dos pressupostos desta tendência. Assim 
como a valorização e o incentivo à busca de soluções 
próprias e criativas para as problematizações e situações 
conhecidas e vivenciadas pelos alunos. 

III. A inteligência está vinculada a criatividade, e busca a 
promoção da evolução do aluno através da aquisição do 
saber legitimado e sistematizado relacionando-o com a 
bagagem de vivências trazidas pelo aluno. Na educação 
física, inclusive, os conteúdos eram priorizados, porém 
sempre observando relações entre eles e a própria cultura 
popular do aluno. Tal concepção promove um processo de 
aprendizagem mais conscientizador, não-alienante e 
participativo pois permite ao aluno a argumentação e a 
estruturação do pensamento relacionando o real encontrado 
com o ideal imaginado. 

A sequência correta de cima para baixo é: 
A) V, V, F. 
B) V, V, V. 
C) F, F, V. 
D) F, V, F. 
E) F, V, V. 

 



 

 

06 - Marque a alternativa que se refere incorretamente sobre os 
Domínios do comportamento humano:  

A) Os comportamentos do domínio afetivo-social não são 
muito envolvidos numa situação real de ensino-
aprendizagem, uma vez que aspectos como motivação, 
interesse, responsabilidade, cooperação e respeito ao 
próximo estão sempre ausentes, pois não precisam ser 
trabalhados.  

B) Todo o comportamento humano pode ser 
convenientemente classificado como sendo pertencente a 
um dos três domínios, ou seja, cognitivo, afetivo-social e 
motor.  

C) Fazem parte do domínio cognitivo, operações mentais 
como a descoberta ou reconhecimento de informação, 
a retenção ou armazenamento de informação, a geração 
de informações a partir de certos dados e a tomada de 
decisão ou feitura de julgamento acerca da informação.  

D) Do domínio afetivo-social fazem parte os sentimentos e 
emoções.  

E) Evidências apresentadas por psicólogos sociais mostram 
que os comportamentos afetivos são basicamente 
adquiridos pelo processa de aprendizagem.  

 
07 - Ainda sobre os Domínios do Comportamento Humano, 
analise as afirmativas e verifique se são verdadeiras(V) ou falsas 
(F).  
(  ) Quando se estuda o comportamento humano, dois princípios 
devem ser considerados: o da totalidade e o da especificidade.  
(  ) O princípio da especificidade sugere que, em qualquer 
comportamento, há sempre a participação de todos os domínios 
que atuam de uma forma integrada. 
(  ) O princípio da totalidade sugere que, embora todos os 
domínios estejam envolvidos em qualquer comportamento, cada 
domínio precisa ser analisado especificamente, dada a 
predominância de uns sobre outros. 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) F, F, V.  
B) V, F, F.  
C) V, V, F.  
D) F, V, V.  
E) V, F, V.  

 
08 - Analise as afirmativas abaixo sobre a Abordagem fisiológica 
do movimento humano:  
I. O organismo caracteriza-se pelo funcionamento harmônico 

e integrado de diversos sistemas.  
II. Mitocôndria é uma estrutura especializada na produção de 

energia;  
III. A membrana celular é a camada de revestimento da célula 

delimitando-a do meio ambiente. Tem a propriedade de 
selecionar o fluxo de substância entre o meio intra e extra-
celular;  

IV. O retículo endoplasmático rugoso é a estrutura que contém 
os ribossomos, os quais são responsáveis pela síntese 
protéica que está sob o controle do núcleo. 

Estão corretas:  
A) Apenas I e II.  
B) Apenas II e III.  
C) I, II, III  e IV.  
D) Apenas II, III  e  IV.  
E) Apenas  I, II e III.  

 

09 - Este tipo de células estabelecem conexões entre si de tal 
maneira que um neurônio pode transmitir a outros os 
estímulos recebidos do ambiente, gerando uma reação em 
cadeia. É especializada na condução de impulsos, 
permitindo a troca de informações entre uma célula e outra:  

A) Célula epitelial 
B) Célula nervosa 
C) Célula muscular 
D) Célula conjuntiva  
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

 
10 - Em relação a modelos de estudos da fisiologia da 
atividade motora, julgue os itens a seguir:  
I. A Educação Física ocupa-se do estudo do movimento 

humano, o que pode ser realizado em diferentes níveis 
de análise.  

II. A Educação Física mantém relações com disciplinas 
diversas como a Física, a Anatomia, a Fisiologia, a 
Psicologia e a Sociologia, entre outras. 

III. Podem-se identificar duas classes básicas de sistemas 
fisiológicos relacionados com o movimento: sistemas 
de organização e sistemas efetores. 

Está (estão) correto(s):  
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas III.  
D) Apenas I e III.  
E) I, II e III.  

 
11 - Os sistemas de organização encarregam-se, como está 
implícito em sua denominação, de organizar a atividade de 
diferentes tarefas. Podem ser classificados em três 
subsistemas relacionados hierarquicamente: 
I. Sistema de organização do comportamento: aqui são 

estabelecidas as motivações, necessidades e impulsos 
para o movimento; relaciona-se com a atividade 
cerebral; 

II. Sistema de organização do movimento: relacionado 
com o sistema nervoso, é responsável pela elaboração 
do padrão de descargas neurais que resultam em 
relaxamentos e contrações musculares; 

III. Sistema de organização de respostas vegetativas: a 
atividade muscular implica aumento na demanda 
metabólica do organismo. Este sistema encarrega-se de 
organizar os ajustes necessários para fazer frente a este 
aumento na demanda. 

Está (estão) correto(s):  
A) Apenas I.  
B) I, II e III.  
C) Apenas II.  
D) Apenas III.  
E) Apenas I e III.  

 
12 - Os fatores extrínsecos afetam a organização dos vários 
sistemas. Assinale um fator que não seja intrínseco:  

A) Condições Socioeconômicas 
B) Idade 
C) Sexo 
D) Hereditariedade 
E) Constituição Física 

 



 

 

13 - Quanto ao Sistema de organizarão das respostas 
vegetativas, analise as afirmativas e verifique se são 
verdadeiras(V) ou falsas (F).  
(   )  As respostas vegetativas asseguram as condições 

adequadas para a sobrevivência e realização de 
tarefas específicas de cada célula do organismo, tais 
como a manutenção da temperatura, do equilíbrio 
ácido-básico, hídrico e iônico, remoção de resíduos 
metabólicos e outras.  

(   )  De um modo geral, as respostas tendem a ocorrer 
predominantemente na musculatura ativa em 
trabalhos de alta intensidade, enquanto que, em 
trabalhos de intensidade baixa, tendem a ocorrer em 
sistemas que servem a diversos grupos musculares.  

(   )  O trabalho de força, considerado de alta intensidade, 
depende principalmente da estrutura contrátil e 
reservas de ATP e fosfocreatina do músculo em 
atividade.  

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
A) F – F – V  
B) F – V – V  
C) V – V – V  
D) V – F – V  
E) V – F – F  

 
14 - Considere as seguintes afirmativas:  

I. O fígado é um importante órgão para a manutenção 
da atividade metabólica do organismo, em particular 
para a horneostasia da glicose. Há tecidos do 
organismo, tais como o tecido nervoso, o tecido renal 
e as hemáceas, que dependem exclusivamente do 
aporte adequado de glicose, e quando há diminuição 
nos níveis sanguíneos deste substrato, detecta-se 
considerável prejuízo na função daqueles tecidos. 

II. Quando há aumento da demanda energética, tal como 
na atividade muscular, ou redução na disponibilidade 
de substratos, como ocorre no jejum, a atividade 
metabólica do organismo se modifica de forma a 
aumentar a produção de glicose e diminuir sua 
utilização. O papel do fígado, em tais situações, 
consiste em produzir glicose através de dois 
mecanismos. O primeiro deles compreende a 
conversão de glicogênio hepático em glicose e o 
segundo, em transformar diferentes substratos, tais 
como o ácido lático e aminoácidos, em glicose. Por 
meio destes dois processos, denominados, 
respectivamente, glicogenólise e gliconeogênese, a 
necessidade de glicose é parcialmente atendida. 

III. O tecido adiposo é um grande reservatório de gordura 
e pode suprir o organismo da energia necessária para 
as atividades normais de um homem durante 3 a 4 
semanas. Durante a atividade muscular, esta reserva 
pode ser prontamente mobilizada e captada pelos 
diversos tecidos do organismo, constituindo-se em 
fonte adicional para a produção de energia.  

Está (estão) correta(s):  
A) I, II e III.  
B) I apenas.  
C) II apenas.  
D) III apenas.  
E) I e II apenas.  

 

15 - Julgue os itens a seguir:  
I. Duas alterações básicas que ocorrem no sistema 

cardiovascular contribuem para fazer frente à demanda 
metabólica na atividade muscular: 

II. As trocas de O2 e CO2 entre alvéolos e tecidos 
dependem da composição do sangue, e, em particular, 
do conteúdo de hemáceas e de hemoglobina. 

III. Durante a atividade muscular, as propriedades destes 
componentes se modificam, favorecendo o transporte 
destes gases.  

IV. O sistema cardiovascular e sangue são também 
importantes para a manutenção da temperatura 
corporal. Em sua passagem pelos músculos, o sangue 
recebe o calor produzido na contração muscular, 
cedendo-o ao ambiente em sua passagem pela pele. 

Está (estão) correto(s):  
A) I e II apenas.  
B) II e III apenas.  
C) Todos os itens.  
D) I e III apenas.  
E) II e IV apenas.  

 
16 - Assinale a alternativa incorreta sobre o 
Desenvolvimento Motor:  

A) Nenhuma das respostas abaixo.  
B) O desenvolvimento motor é um processo seqüencial 

e contínuo, relacionado à idade cronológica, sendo 
que o indivíduo progride de um movimento simples e 
sem habilidade até realizar habilidades motoras 
complexas e organizadas.  

C) Do início ao fim da vida, o comportamento motor 
muda. 

D) As mudanças ocorridas no comportamento motor do 
indivíduo durante sua vida são mudanças na forma e 
na execução do movimento, alterando assim. a 
organização ou controle  e a  coordenação  dos 
movimentos.  

E) As mudanças no desenvolvimento ocorrem quando 
algum ponto critico em uma ou mais das restrições 
internas e externas é atingido, provocando uma nova 
organização ou um  novo controle na realização do 
movimento.  

 
17 - Julgue os itens a seguir:  

I. O campo de estudo  do  desenvolvimento   motor 
humano,   enfoca   as  mudanças    no   
comportamento   motor no    decorrer  da vida,   
assim   como   o   processo   ou  processos  que estão 
nas bases destas mudanças.  

II. O desenvolvimento motor humano como uma área de 
estudo, está sendo afetado atualmente por um 
processo de revolução de paradigma.  

III. A visão tradicional de desenvolvimento motor 
enfatiza a maturação do sistema nervoso central 
como maior determinante do desenvolvimento motor.  

Está (estão) correto(s):  
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I e II apenas.  
E) I, II e III.  

 



 

 

18 - O sistema nervoso desempenha um papel fundamental na 
organização do comportamento e do movimento. Seguem 
afirmativas a respeito do sistema nervoso, analise-as: 
I. Anatomicamente, o sistema nervoso pode ser subdividido 

em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O 
segundo compreende as estruturas localizadas no canal 
medular da coluna vertebral e no crânio e, o primeiro, as 
demais estruturas.  

II. No sistema nervoso central, também denominado 
neuro-eixo, está localizada a maioria dos neurônios que 
compõem o sistema nervoso - cerca de 99,9% do total: é 
onde ocorrem os processos de integração ou 
processamento. 

III. No sistema nervoso periférico localizam-se as fibras 
nervosas aferentes e eferentes.  

IV. As fibras nervosas eferentes conduzem informações no 
sentido inverso e terminam em músculos esqueléticos, 
constituindo as eferências motoras, ou em músculos lisos e 
glândulas, constituindo as eferências vegetativas. 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
C) Não há afirmativa correta.  
D) Há apenas uma afirmativa incorreta.  
E) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
19 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como 
objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes 
de, exceto: 

A) Compreender a cidadania como participação social e 
política, assim como exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes 
de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 
respeito. 

B) Não valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro.  

C) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 
construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o 
diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 
decisões coletivas. 

D) Conhecer características fundamentais do Brasil nas 
dimensões sociais, materiais e culturais como meio para 
construir progressivamente a noção de identidade 
nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País.  

E) N.d.a.  
 
20 - Analise os objetivos a seguir: 

I. Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, 
gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir, 
expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir 
das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações 
de comunicação; 

II. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; 

III. Questionar a realidade formulando-se problemas e 
tratando de resolvê- los, utilizando para isso o 
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação.  

 
 

É (são) objetivo(s) para o Ensino Fundamental:  
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I e II apenas.  
E) I, II e III.  

 
21 - Sobre a Avaliação na Educação Física Escolar, assinale a 
alternativa incorreta:  

A) Pretende-se avaliar se o aluno aceita as limitações 
impostas pelas situações de jogo, tanto no que se refere 
às regras quanto no que diz respeito à sua possibilidade 
de desempenho e à interação com os outros.  

B) Espera-se que o aluno tolere pequenas frustrações, seja 
capaz de colaborar com os colegas, mesmo que estes 
sejam menos competentes, e participe do jogo com 
entusiasmo. 

C) Pretende-se avaliar se o aluno reconhece que os 
benefícios para a saúde decorrem da realização de 
atividades corporais regulares, se tem critérios para 
avaliar seu próprio avanço e se nota que esse avanço 
decorre da perseverança. 

D) Espera-se que o aluno tenha uma postura receptiva, 
porém discrimine produções culturais por razões 
sociais, étnicas ou de gênero. 

E) Pretende-se avaliar se o aluno reconhece que as formas 
de expressão de cada cultura são fontes de 
aprendizagem de diferentes tipos de movimento e 
expressão.  

 
22 - Observando a Educação Física como Cultura Corporal: 
I. A cultura é o conjunto de códigos simbólicos 

reconhecíveis pelo grupo: neles o indivíduo é formado 
desde o momento da sua concepção; nesses mesmos 
códigos, durante a sua infância, aprende os valores do 
grupo; por eles é mais tarde introduzido nas obrigações da 
vida adulta, da maneira como cada grupo social as 
concebe.  

II. A fragilidade de recursos biológicos fez com que os seres 
humanos buscassem suprir as insuficiências com criações 
que tornassem os movimentos mais eficazes, seja por 
razões “militares”, relativas ao domínio e uso de espaço, 
seja por razões econômicas, que dizem respeito às 
tecnologias de caça, pesca e agricultura, seja por razões 
religiosas, que tangem aos rituais e festas ou por razões 
apenas lúdicas transformaram ao longo do tempo, tendo 
ressignificadas as suas intencionalidades e formas de 
expressão, e constituem o que se pode chamar de cultura 
corporal. 

III. Dentre as produções dessa cultura corporal, algumas 
foram incorporadas pela Educação Física em seus 
conteúdos: o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta. 
Estes têm em comum a representação corporal, com 
características lúdicas, de diversas culturas humanas; todos 
eles ressignificam a cultura corporal humana e o fazem 
utilizando uma atitude lúdica. 

Está (estão) correto(s):  
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) I, II e III.  
D) III apenas.  
E) I e II apenas.  



 

 

23 - Com relação à Aprendizagem Motora, considere V para 
afirmativa verdadeira e F para falsa:  
(   )  A Aprendizagem Motora   é   um  campo   de 

investigação com mais de cem anos de tradição.  
(   )  Atualmente ,   pode - se   dizer   que   a  Aprendizagem 

Motora é um campo consolidado, como   pod e   ser   
verificado   pela   sua   presença recorrente nas 
estruturas curriculares de graduação e pós-graduação, 
pela existência e disseminação de laboratórios na 
maioria das faculdades de Educação Física e Esporte 
das universidades de todo o mundo e pela publicação de 
um volume notável de trabalhos em periódicos 
científicos de reputação. 

(   )  Quando a aprendizagem motora é vista apenas como um 
processo de estabilização de performance, a 
aleatoriedade, a variabilidade, o ruído, a desordem, ou 
seja, os fatores relacionados com a entropia positiva são 
elementos que necessitam ser reduzidos ou eliminados 
por meio de repercussão negativa para que a 
estabilização ocorra..  

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
A) V – V – V  
B) F – F – V  
C) F – F – F  
D) V – V – F  
E) V – F – V  

 
24 - Com relação à Consciência Corporal na Perspectiva da 
Educação Física, considere V para afirmativa verdadeira e F 
para falsa:  

(   )  A Educação Física, nossa velha conhecida, tatuada ao 
longo de sua história com o estigma de dualista e 
mecanicista, influenciada pelo paradigma cartesiano, que 
domina tanto a Ciência como a Educação nestes últimos 
séculos, teve e tem, em sua caminhada, especialmente nas 
duas últimas décadas, movimentos e momentos que 
caracterizam sua evolução. Surgiram nesse período, 
renomados teóricos, divulgando seus trabalhos, que, com 
certeza trouxeram contribuições para esta área. 

(   )  No Brasil, e de forma mais densa, a partir dos anos 1990, e 
com ênfase maior na Educação Física Escolar, surgem 
obras que terão grande valor para o desenvolvimento da 
área. 

(   )  Embora alguns avanços tenham sido conquistados na 
Educação Física, muitas pesquisas realizadas no cotidiano 
escolar ainda revelam a predominância de uma Educação 
Física tradicional na qual as práticas pedagógicas se 
reduzem exclusivamente ao ensino de técnicas e regras 
desportivas predeterminadas através de metodologias 
diretivas. Nesta perspectiva, o aluno é tratado como um 
mero repetidor (autômato, robô) de habilidades, 
consideradas importantes ou não pelo professor, que neste 
caso tem total autoridade no processo de ensino-
aprendizagem. Com certeza esta Educação Física não 
serve mais. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
A) F – F – F  
B) F – V – F  
C) V – F – V  
D) V – V – V  
E) V – V – F  

 

PARTE II – Questões Objetivas de Didática Geral 
 
25 - No processo ensino-aprendizagem, sobre os elementos 
relevantes na abordagem comportamentalista é 
INCORRETO afirmar: 

A) Nesta abordagem a escola é uma agência 
educacional. O modelo empresarial é aplicado à 
escola. 

B) Aborda o uso da teleducação e o ensino à distância. 
C) O aluno é um ser “passivo” que deve assimilar os 

conteúdos transmitidos pelo professor e que deve 
dominar o conteúdo cultural universal pela escola. 

D) O professor é o educador que seleciona, organiza e 
aplica um conjunto de meios que garantam a 
eficiência e eficácia do ensino. 

E) Os objetivos educacionais são operacionalizados e 
categorizados a partir de classificações: gerais 
(educacionais) e específicos (instrucionais). 

 
26 - É a identificação e a construção de registro, análise, 
seleção e reflexão das produções mais significativas ou 
identificação dos maiores desafios/dificuldades em relação 
ao objeto de estudo, assim como das formas encontradas 
para superação. 
Esta é a definição de: 

A) Portfólio. 
B) Tempestade cerebral. 
C) Mapa conceitual. 
D) Simpósio. 
E) Oficina. 

 
27 - Sobre didática é INCORRETO afirmar: 

A) A Didática é uma disciplina que estuda o processo 
de ensino no seu conjunto, no qual os objetivos, 
conteúdos, métodos e formas organizativas da aula 
se relacionam entre si de modo a criar as condições 
e os modos de garantir aos alunos uma 
aprendizagem significativa. 

B) A Didática trata dos objetivos, condições e meios 
de realização do processo de ensino, ligando meios 
pedagógico-didáticos a objetivos sociopolíticos.  

C) O papel do professor é o de planejar, selecionar e 
organizar os conteúdos, programar tarefas, criar 
condições de estudo dentro da classe, incentivar os 
alunos, ou seja, o professor dirige as atividades de 
aprendizagem dos alunos a fim de que estes se 
tornem sujeitos ativos da própria aprendizagem. 

D) Na concepção de didática, os conteúdos escolares e 
o desenvolvimento mental se relacionam 
reciprocamente, pois o progresso intelectual dos 
alunos e o desenvolvimento de suas capacidades 
mentais se verifica no decorrer da assimilação ativa 
dos conteúdos. 

E) O processo didático é o conjunto de atividades do 
professor e dos alunos sob a direção do professor, 
visando à assimilação passiva pelos alunos dos 
conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes, 
desenvolvendo suas capacidades e habilidades 
intelectuais.  

 



 

 

28 - Ao planejar uma aula, o professor deverá levar os itens 
abaixo. Desta forma, indique com F as alternativas falsas e 
com V as afirmativas verdadeiras: 
(   )  Prever os objetivos imediatos a serem alcançados. 
(   )  Especificar os itens e subitens do conteúdo que serão 

trabalhados durante a aula. 
(   )  Definir os procedimentos de ensino e organizar as 

atividades de aprendizagem de seus alunos. 
(   )  Indicar os recursos que vão ser utilizados durante a 

aula, para despertar o interesse, facilitar a 
compreensão e estimular a participação dos alunos; 

(   )  Estabelecer como será feita a avaliação das 
atividades. 

A sequência correta é: 
A) V, F, V, F, F. 
B) V, V, V, V, V. 
C) F, F, F, F, F. 
D) F, F, V, F, V. 
E) V, V, V, V, F. 

 
29 - O estudo ativo envolve inúmeros procedimentos para 
despertar no aluno hábitos, habilidades de caráter 
permanente. Para isto tem-se várias tarefas e exercícios 
específicos para este fim, e alguns estão listados abaixo: 

I. Exercícios de reprodução - testes longos para 
verificar assimilação e domínio de habilidades.  

II. Tarefa de preparação para o estudo - Diálogo 
estabelecido entre o professor/aluno, aluno/aluno e 
observa e revisão de matérias anteriores.  

III. Tarefas de fases de assimilação de matérias - 
Atividades que favoreçam o confronto entre os 
conhecimentos sistematizados e a realidade dos 
alunos.  

IV. Tarefas na fase de consolidação e aplicação – 
compõem-se de exercícios e revisão de fixação.  

Estão CORRETOS: 
A) II, III, IV. 
B) I, II, IV. 
C) I e II apenas. 
D) II e III apenas. 
E) I, II, III, IV. 

 
30 - De acordo com a Lei 9394 que foi projetada, em 1988, 
e aprovada em 1996, o processo avaliativo é contemplado 
no Art. 24 inciso V, que diz: “Art. 24º. A educação básica, 
nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 
com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do 
rendimento escolar observará os seguintes critérios, 
EXCETO: 

A) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos 
com atraso escolar; 

B) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 
mediante verificação do aprendizado; 

C) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos 
sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais; 

D) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
E) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os casos 
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 
pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

31 - Referente ao lúdico no ensino-aprendizagem é 
INCORRETO afirmar: 

A) O lúdico é uma estratégia para ser usada como 
estímulo na construção do conhecimento humano e 
na progressão das diferentes habilidades operatórias. 

B) É formado por um conjunto lingüístico que funciona 
dentro de um contexto social; possui um sistema de 
regras e se constitui de um objeto simbólico que 
designa também um fenômeno.  

C) Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa 
cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém 
está jogando está executando regras do jogo e ao 
mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e 
interação que estimulam a convivência em grupo.  

D) Os jogos lúdicos oferecem condições do educando 
vivenciar situações-problemas, a partir do 
desenvolvimento de jogos planejados e livres que 
permitam à criança uma vivência no tocante às 
experiências com a lógica e o raciocínio e permitindo 
atividades físicas e mentais que favorecem a 
sociabilidade e estimulando as reações afetivas, 
cognitivas, sociais, morais, culturais e lingüísticas.  

E) Os jogos lúdicos se assentam em bases pedagógicas, 
porque envolve os seguintes critérios: a função de 
literalidade apenas, os novos signos lingüísticos que 
se fazem nas regras, a flexibilidade a partir de novas 
combinações de ideias e comportamentos, a ausência 
de pressão no ambiente, ajuda na aprendizagem de 
noções e habilidades.  

 
32 - A utilização dos recursos audiovisuais permite, EXCETO: 

A) A simplificação das descrições. 
B) Maior objetividade. 
C) Possibilitar que a atenção dos alunos se torne 

convergente. 
D) O aumento do verbalismo. 
E) Aumentar o dinamismo da aula. 

 
33 - Quanto à mobilização para o conhecimento é 
INCORRETO afirmar: 

A) Para que a construção do conhecimento aconteça, é 
necessário que o sujeito dirija sua atenção, seu pensar, 
seu sentir, seu fazer sobre o objetivo de conhecimento 
(ação não intencional).  

B) A mobilização corresponde a uma sensibilização para o 
conhecimento. 

C) Para que o conhecimento se desenvolva de forma mais 
efetivas, é preciso que o epistemológico leve em conta o 
ontológico. 

D) A construção do conhecimento pelo sujeito deve ser 
orientada pela significação, no sentido de se buscar um 
conhecimento vinculado às necessidades, interesses e 
problemas oriundos da realidade do sujeito e da 
realidade social mais ampla. 

E) A significação, enquanto categoria pedagógica, 
compõe-se ao conhecimento formal, abstrato, distante 
da realidade do sujeito (do aluno), à postura do “dar o 
que tem de ser dado”, cumprir um programo com o 
aluno ou apesar do aluno. 

 
 
 



 

 

34 - A utilização de recursos didáticos impõe a recorrência a 
critérios para uma escolha mais eficiente, dos quais destacam-
se os seguintes, apresentados por HAYDT (1997), dos quais é 
INCORRETO afirmar: 

A) Adequação aos objetivos, ao conteúdo e ao grau de 
desenvolvimento dos alunos, aos seus interesses e 
necessidades. 

B) Simplicidade, fácil manejo, baixo custo, manipulação 
acessível; 

C) Adequação à função que se quer desenvolver (cognitiva 
não afetiva ou sociológica). 

D) Qualidade e exatidão. 
E) Atrativos: devem despertar interesse e curiosidade. 

 
35 - Sobre a avaliação somativa é INCORRETO afirmar: 

A) A avaliação somativa é realizada no final de um período 
de ensino, a fim de atribuir uma nota ou dar um 
certificado aos alunos, relativos a uma unidade, 
capítulo, curso ou trabalho semestral, entre outras 
coisas. 

B) É a avaliação “tradicional”, que encerra uma fase de 
aprendizagem, através da verificação dos 
conhecimentos adquiridos, sancionando os resultados 
obtidos – sob diversas formas – e aceitando-se o erro de 
forma subjetiva. 

C) A avaliação somativa, com função classificatória, 
realiza-se ao final de um curso, período letivo ou 
unidade de ensino, e consiste em classificar os alunos de 
acordo com níveis de aproveitamento previamente 
estabelecidos, geralmente tendo em vista sua promoção 
de uma série para outra, ou de um grau para outro. 

D) Uma avaliação somativa normalmente é uma avaliação 
pontual, já que, habitualmente, acontece no final de uma 
unidade de ensino, de um curso, um ciclo ou um 
bimestre, sempre tratando de determinar o grau de 
domínio de alguns objetivos previamente 
estabelecidos”. 

E) A avaliação somativa supõe uma comparação, pois o 
aluno é classificado segundo o nível de aproveitamento 
e rendimento alcançado, geralmente em comparação 
com os demais colegas, isto é, com o grupo classe”. E 
acrescenta que em um sistema escolar seriado, faz-se 
necessário. 

 
36 - Sobre as variações Metodológicas da Intervenção na aula é 
INCORRETO afirmar: 

A) Organização dos conteúdos – entendida no seu sentido 
restrito de controle de resultados, como na concepção 
global do processo de ensino/aprendizagem. 

B) Seqüências de atividades – maneiras de encadear e 
articular as diferentes atividades ao longo de uma 
unidade didática. Indicam a função que tem cada uma 
das atividades. 

C) O papel dos professores e alunos ou alunos/alunos → 
clima de convivência de acordo com as necessidades de 
aprendizagem. 

D) Organização social da aula – grandes grupos, grupos 
fixos e variáveis contribuem para o trabalho coletivo e 
pessoal. 

E) Utilização dos espaços e do tempo – concretizam as 
diferentes formas de ensinar. 

 

PARTE III – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - Embora bilhões de células sejam identificadas no 
organismo, podem ser agrupadas em quatro tipos principais. 
A célula especializada na formação do arcabouço sobre o 
qual se depositam outras células ou substâncias é:  
R: __________________________________________ 

  
 

38 - Localizados nas imediações do tálamo, recebem 
aferências de diversas regiões do córtex cerebral e enviam 
eferências para o córtex motor. É uma estrutura subcortical 
de fundamental importância para a programação do 
movimento. 
R: __________________________________________ 
 
 
39 - Compreende estruturas neurais localizadas entre os dois 
hemisférios cerebrais. Contém o tálamo, que se relaciona 
com a transmissão de informações sensoriais e motoras, e 
também o hipotálamo, um importante centro para a 
regulação de funções vegetativas e monitoramento de meio 
interno. 
R: __________________________________________ 

  
 
40 - É a parte do sistema nervoso localizada no canal 
medular da coluna vertebral. É a via de entrada de 
aferências e de saída de eferências, estabelecendo a 
comunicação entre o sistema nervoso central e periférico. 
R: __________________________________________ 

  
 
 
 
 
 




