
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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Aldeia Global 
 

1º Foi após a Segunda Guerra Mundial que a expressão mass media começou a ser __________ pela sociologia norte-
americana, para dar a entender “difusão maciça” de mensagens. Trata-se de um neologismo, pela sua formação anglo-latina: 
mass, do inglês, significando “massa” e media, plural neutro do substantivo latino médium, significando “meios”. Os meios de 
massa são, portanto, os veículos de comunicação destinados a um público amplo, um aglomerado gigantesco de indivíduos. 
2º A cultura de massa, veiculada pelos mass media, faz parte da sociedade industrial. Ela é produzida segundo as normas 
maciças de fabricação e sempre se destina à multidão (...). 
3º O aparecimento dos media corresponde à passagem do universo gráfico à galáxia eletrônica, pois a presença dos meios 
sonoros (o rádio, a televisão) desenraíza a experiência do mundo conhecida apenas pelo “homem gráfico” (ligado à imprensa). 
Os media possibilitam a comunicação imediata de qualquer evento a qualquer parte do mundo, tornando o globo terrestre uma 
“aldeia global” (...). 
4º Faz parte do universo dos mass media a simplificação, como também a veiculação das ideias já consagradas ou ainda 
aquelas que se pretende incutir. Os valores políticos, religiosos, nacionais são transmitidos de maneira direta (propaganda, 
discursos, debates) ou indireta (servem-se de alguma outra mensagem para fazer passar a intenção política ou religiosa). 
5º A contribuição __________ dos mass media é, todavia, a rapidez na transmissão de informações, propiciando sua 
grande difusão. 
6º É importante observar que os meios massivos não operam somente no setor da informação, mas também no terreno da 
diversão. Multidões jamais atingidas antes pelo teatro, por exemplo, podem assistir a um espetáculo pela televisão. No começo 
do século XIX, um escritor que tivesse sua obra lida por dez mil pessoas, após um ano de publicação, teria atingido a fama. Na 
era eletrônica, a fama é ser admirado, numa só noite, por dez milhões de pessoas. Se o livro, no seu ___________, provocou uma 
revolução cultural, os meios eletrônicos podem conduzir à manipulação da opinião e até mesmo modificá-la. 
 

Jésus Barbosa de Souza. Meios de comunicação de massa. São Paulo: Scipione, 1996. Fragmento. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) uzada – ecenssiais – sulgimento. 
b) uzada – essenciais – surjimento. 
c) usada – escenssiais – sulgimento. 
d) usada – essenciais – surgimento. 
 
02 - O texto tem seis parágrafos e esses parágrafos se encadeiam para: 
a) Uma descrição das relações que os indivíduos estabelecem com os meios eletrônicos. 
b) Narrar um acontecimento. 
c) Explicar um assunto. 
d) Definir a sociedade surgida depois da Segunda Guerra Mundial. 
 
03 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale a incorreta: 
a) Segundo o autor o surgimento do livro provocou uma revolução cultural e os meios eletrônicos a manipulação de opinião. 
b) O autor no segundo parágrafo faz uma crítica ao termo “mass media”. 
c) Os “mass media” transformaram o mundo numa aldeia global, porque podem comunicar qualquer tipo de evento 
acontecimento, ao mundo todo, imediatamente. 
d) De acordo com o texto as ideias ou valores podem ser incutidos, divulgados de maneira direta e indireta. 
 
04 - Os elementos coesivos destacados no texto estão associados a uma determinada interpretação. Assinale a opção que 
apresenta a interpretação correta dos elementos coesivos (portanto, segundo e todavia): 
a) tempo, finalidade, concessão. 
b) conclusão – conformativa – adversativa. 
c) causa – conclusão – tempo. 
d) concessão – oposição – consequência. 
 
05 - Analise as afirmativas sobre as palavras acentuadas do texto e em seguida assinale a correta: 
a) As palavras veículo e desenraíza são acentuadas por serem proparoxítonas. 
b) As paroxítonas rádio e indivíduo são acentuadas porque terminam em ditongo. 
c) As palavras experiência e eletrônico são acentuadas em razão da mesma norma de acentuação gráfica. 
d) Os monossílabos “após” e “só” são acentuados porque terminam em o (s). 
 
06 - Analise as afirmativas sobre os termos retirados do texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) A palavra veiculação (4º parágrafo) tem como sinônimos as palavras “transmissão e divulgação”. 
b) pessoas (6º parágrafo) é um substantivo uniforme sobrecomum. 
c) Em “podem assistir a um espetáculo pela televisão” (6º parágrafo) a oração apresenta desvio na sintaxe de regência em 
relação ao que prescreve a gramática normativa. 
d) O plural de norte-americano é norte-americanos e de anglo-latina é anglo-latinas. 
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07 - Uma professora do 9º ano de determinada escola, passou a seguinte questão para seus alunos: Determine a solução 

do sistema de equações . Pedrinho foi o primeiro a resolver tal questão, cuja solução é o par 

ordenado: 
a) (–3, 1). 
b) (–1, 3). 
c) (1, 3). 
d) (3, 1). 
 
08 - Em um grupo de 140 pessoas, sabe-se que 80% possuem moto e que 65% possuem carro. O número de pessoas que 
possuem carro e moto é igual a: 
a) 40 pessoas. 
b) 45 pessoas. 
c) 63 pessoas. 
d) 71 pessoas. 
 
09 - Fluvio nasceu quando Matheus tinha 6 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 216. Matheus tem: 
a) 22 anos. 
b) 18 anos. 
c) 15 anos. 
d) 11 anos. 
 
10 - O tetraedro é uma pirâmide triangular regular em que todas as arestas possuem a mesma medida. O volume de um 
tetraedro regular de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - De acordo com o Censo 2.010, a população de Carlópolis é: 
a) Maior que 14.000 habitantes. 
b) Maior que 15.000 habitantes. 
c) Menor que 13.000 habitantes. 
d) Menor que 14.000 habitantes. 
 
12 - Entre a criação do atual município de Carlópolis e sua efetiva instalação se passou quanto tempo? 
a) Nenhum dia, tudo ocorreu na mesma data. 
b) Pouco mais de 3 meses. 
c) Pouco mais de 6 meses. 
d) Pouco mais de 9 meses. 
 
13 - Qual dos Ministérios abaixo tem uma mulher em seu comando? 
a) Cultura. 
b) Educação. 
c) Esporte. 
d) Saúde. 
 
14 - O nome de nosso município é uma homenagem ao ex-governador do Paraná, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, 
dentre suas formações, ele NÃO era: 
a) Engenheiro. 
b) Médico. 
c) Militar. 
d) Professor. 
 
15 - De acordo com a história da educação física, em qual fase se originou a utilização do método ginástico francês, da 
calistenia e do método natural austríaco? 
a) Fase pedagogicista.    c) Fase recreacionista. 
b) Fase militarista.   d) Fase populista. 
 
16 - A corrente da psicomotricidade ganhou força no Brasil na década de 70 e início de 80, qual das características abaixo 
corresponde a esta corrente? 
a) O desenvolvimento psicomotor é pré-requisito para conteúdos cognitivos. 
b) A psicomotricidade renega o trabalho com o equilíbrio, a coordenação motora e lateralidade. 
c) A educação física traz nesta época um conteúdo próprio para a psicomotricidade. 
d) A corrente da psicomotricidade não utiliza a prática como estratégia de ensino. 
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17 - A valorização da compreensão crítica do mundo, da sociedade e de suas relações sem o objetivo de modificar esses 
elementos por meio da escola faz referencia a qual concepção pedagógica da educação física? 
a) Concepção construtivista. 
b) Concepção desenvolvimentista. 
c) Concepção higienista. 
d) Concepção crítico-emancipatória. 
 
18 - Qual a concepção pedagógica da educação física que considera o conhecimento prévio do aluno importante para seu 
desenvolvimento, bem como, a busca da interação do sujeito com o mundo para a aquisição de conhecimento? 
a) Concepção construtivista. 
b) Concepção desenvolvimentista. 
c) Concepção higienista. 
d) Concepção crítico-emancipatória. 
 
19 - Qual concepção pedagógica pode se caracterizar por ter como objetivo atividades que favoreçam a progressão 
normal do crescimento físico, do desenvolvimento motor e da aprendizagem motora em relação à faixa etária? 
a) Concepção construtivista. 
b) Concepção desenvolvimentista. 
c) Concepção higienista. 
d) Concepção crítico-emancipatória. 
 
20 - O desenvolvimento humano é dividido para estudos em três aspectos, o físico, o cognitivo e o psicossocial. O que 
compreende o desenvolvimento cognitivo? 
a) Memória, linguagem e criatividade. 
b) Crescimento e desenvolvimento motor. 
c) Pensamento e capacidades sensoriais. 
d) Mudanças e a estabilidade da personalidade e nos relacionamentos. 
 
21 - Considerando a faixa etária, na divisão do ciclo vital a 2ª infância é considerada dentro qual período? 
a) 20 aos 40 anos. 
b) Concepção ao nascimento. 
c) Nascimento aos 3 anos. 
d) 3 anos aos 6 anos. 
 
22 - Segundo Wallon a criança de 3 a 6 anos apresenta uma característica denominada de sincretismo. Qual a 
característica de um pensamento sincrético, segundo Wallon? 
a) É uma ação concreta da criança. 
b) É um pensamento confuso da criança ao tentar compreender a realidade. 
c) É o movimento de socialização entre os indivíduos. 
d) É somente o raciocínio lógico matemático. 
 
23 - Quais são os estágios das habilidades motoras que compõe a fase motora fundamental segundo Ozmun e Gallahue? 
a) Codificação e decodificação. 
b) Aprimoramento e aperfeiçoamento. 
c) Inicial, elementar e maduro. 
d) Movimentos rudimentares e movimentos reflexos. 
 
24 - Segundo Fitts e Posner existem três fases que classificam a aprendizagem das habilidades motoras, qual a ordem 
crescente dessas fases da aprendizagem segundo os autores citados? 
a) Cognitiva, associativa e autônoma. 
b) Cognitiva, autônoma e associativa. 
c) Autônoma, associativa e cognitiva. 
d) Autônoma, cognitiva e associativa. 
 
25 - De acordo com a teoria desenvolvimentista os movimentos de andar, correr e engatinhar estão classificados em qual 
categoria? 
a) Estabilizadora.   c) Locomotora. 
b) Equilíbrio.   d) Manipulativa 
 
26 - Seguindo a regra oficial de voleibol, qual situação descrita abaixo está totalmente incorreta? 
a) O atleta executou o saque no local indicado para este fundamento e a bola tocou na rede e caiu diretamente na quadra do 
adversário e o árbitro marcou ponto para a equipe que sacou. 
b) A equipe A entrou na quadra com 5 atletas para iniciar a partida e foi autorizada pela arbitragem que simplesmente seguiu o 
que determina a regra. 
c) Segundo a regra de vôlei um “rally” é a sequencia de ações de jogo desde o momento do golpe do saque pelo sacador até a 
bola estar fora de jogo. 
d) Um set só será vencido, segundo a regra, pela equipe que primeiro marcar 25 pontos com uma diferença mínima de 2 pontos. 
Em caso de empate em 24 x 24, o jogo continua até que uma diferença de dois pontos seja atingida (exceto o decisivo, 5º set). 
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27 - Segundo a regra oficial de futebol é incorreto afirmar que: 
a) O gol feito diretamente do tiro de canto é irregular. 
b) Falta indireta é aquela em que a bola tem que tocar em mais de um atleta para que o lance seja regular. 
c) O impedimento é um posicionamento irregular do atleta no seu campo de ataque cuja sua participação interfere diretamente no 
lance do jogo. 
d) O goleiro é o único atleta que pode participar do jogo somente dentro de área penal. 
 
28 - Quais são as categorias dos conteúdos organizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Física? 
a) Fatos, princípios e conceitos. 
b) Normas, valores e atitudes. 
c) Conceitual, procedimental e atitudinal. 
d) Cognitivo, motor e social. 
 
29 - Na anatomia humana no que diz respeito a coluna vertebral é incorreto afirmar que: 
a) A coluna vertebral articula-se superiormente com o osso occipital e inferiormente, com o ilíaco. 
b) A lordose, a escoliose e a cifose são consideradas curvaturas fisiológicas normais da coluna vertebral. 
c) O forame transverso se apresenta na vértebra cervical. 
d) A coluna vertebral é dividida em quatro regiões, cervical, torácica, lombar e sacro-coccígea. 
 
30 - Um atleta adulto participa de uma maratona, quanto a essa informação é correto afirmar que: 
a) A via metabólica ativada durante esta corrida é ATP-CP e a mesma produz lactato. 
b) A via ativada que predomina é a fosforilação oxidativa que é aeróbica. 
c) A via metabólica ativada durante esta corrida é a glicólise e mesma necessita de O2. 
d) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 







