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Cargo: Instrutor de Esporte 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Leia a charge abaixo: 

 

 
(http://blogdadantop.blogspot.com.br/2011/04/charges.html) 
 
I. Na fala da primeira mulher ela deveria ter usado o verbo FAZER 
no plural (Fazem 2 horas). 
II. O pronome “esse” refere-se a algo que está próximo do 
receptor (a mulher com o iogurte). 
III. A mulher com o iogurte entendeu equivocadamente a 
mensagem da embalagem do produto. 
a) Estão corretas todas as afirmativas. 
b) Estão corretas apenas I e II. 
c) Estão corretas apenas I e III. 
d) Estão corretas apenas II e III. 

 
02. “O zagueiro David Luiz desfila em carro aberto do Chelsea 
pelas ruas de Londres, ante 80 mil torcedores que comemoram a 
conquista inglesa na Champions League1. É domingo, 20 de 
maio, o microfone passa de mão em mão pelos jogadores, até 
estacionar no brasileiro, que lança a mensagem aos ingleses das 
ruas2 antes de puxar o hino do clube: 
"Valeu, galera!" 
 
O detalhe significativo é que o grito foi em português.”(Luiz Costa) 
(http://revistalingua.uol.com.br) 
No texto, encontram-se duas orações subordinadas adjetivas 
(destacadas), uma restritiva (1) e outra explicativa (2). Esse 
emprego justifica-se porque: 
a) Em 1, afirma que os torcedores do Chelsea são apenas 80 mil 

e em 2 indica que só há um brasileiro no time e ele mandou a 
mensagem “Valeu galera”. 

b) Em 1, indica que todos os jogadores do Chelsea comemoraram 
a conquista e que os brasileiros gritaram “Valeu galera”. 

c) Em 1, afirma-se que havia 80 mil torcedores comemorando a 
vitória do Chelsea nas ruas de Londres, embora pudesse 
haver mais torcedores que não estivessem presentes ali. 

d) Em 2 explica que os brasileiros também torcem pelo Chelsea e 
por isso disseram “Valeu galera” em português. 

 
03. Está correta a ortografia em: 
a) Nunca tivemos tantos estrangeiros no Brasil. Saiba porquê. 
b) Nunca tivemos tantos estranjeiros no Brasil. Saiba por quê. 
c) Nunca tivemos tantos estrajeiros no Brasil. Saiba por que. 
d) Nunca tivemos tantos estrangeiros no Brasil. Saiba por quê. 

 
04. O trecho que está redigido de acordo com a norma culta é: 
a) Sim existem crianças que já nascem más. Saiba do que são 

capazes - e conheça as incríveis historias de quem convive 
com elas. 

b) Sim, existem crianças que já nascem más. Saiba do que são 
capazes - e conheça as incríveis histórias de quem convive 
com elas. 

 
 

c) Sim, existem crianças que já nascem mal. Saiba do que são 
capazes - e conheça as incríveis histórias de quem convivem 
com elas. 

d) Sim existem crianças, que já nascem más. Saiba do que são 
capazes - e conheça as incríveis histórias de quem convivem 
com elas. 

 
05. “Passageiro é expulso de avião após dizer que não voaria 
com pilota”. (http://www.folha.uol.com.br/) 
A alternativa que apresenta flexão de gênero equivalente à da 
palavra “pilota” é: 
a) A dentista estava atendendo na periferia desde segunda-feira. 
b) Vou assistir a um concerto com a pianista mais famosa do país. 
c) Ontem à noite, a Presidenta falou a toda a Nação. 
d) Você viu aquela criança como é desobediente? 

 
06. Assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto. 
a) Vovó, quero ir à casa da tia Lourdes, vamos? 
b) Sabia que tudo que aconteceu é referente àquele desvio de 

dinheiro? 
c) Hoje e amanhã assistiremos à luta final da Liga dos Campeões.   
d) Os operários querem trabalhar apenas de segunda à sexta. 

 
07. “Lado esquerdo do rosto é mais bonito que o direito.”. 
(http://super.abril.com.br/) 
No período acima, a mesma relação de sentido é encontrada em: 
a) Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido 

filosófico. (Machado de Assis). 
b) Os olhos falam mais que a boca. (Otto Lara Resende). 
c) Quanto mais o povo sabe, mais quer saber. 
d) Como sou pobre, desprezam-me. 

 
08. Temos oração subordinada adverbial causal em: 
a) Aqui está a minha dor – este coral quebrado, sobrevivendo ao 

seu patético momento.  (Cecília Meireles). 
b) Mesmo estudando por vários meses, não conseguiu ser 

aprovado no concurso. 
c) Por serem indisciplinados, tomaram os alunos uma chamada 

do diretor. 
d) Para não gastar, a mulher nem chama o médico. (Dalton 

Trevisan). 
 

09. “Pinacoteca do Estado. Agora que terminamos as obras de 
ampliação e restauração, venha ver as obras de consagração e 
admiração.” (Anúncio adaptado) 
No trecho acima, a palavra “obra” aparece duas vezes.  
a) Apresentam significados diferentes, pois têm referentes 

distintos. 
b) Nas duas ocorrências apresentam o mesmo significado, pois 

têm o mesmo referente. 
c) Só há um significado para a palavra “obra”, portanto é o mesmo 

nas duas ocorrências. 
d) A palavra “obra” não deveria ser empregada na segunda 

ocorrência, referindo-se ao acervo do museu. 
 

10. Na frase: “O pão está fresquinho?”, o sufixo de grau diminutivo 
“-inho” foi usado para: 
a) Expressar tamanho do pão. 
b) Indicar intensidade (=bastante fresco). 
c) Referir-se ao pão, desqualificando-o. 
d) Indicar gentileza do freguês com a atendente. 

 
11. “Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça num aflitivo 
domingo sem farofa teve uma inesperada felicidade que era 
inexplicável; no cais do porto viu um arco-íris. Experimentando o 
leve êxtase, ambicionou logo outro: queria ver, como uma vez em 
Maceió, espocarem mudos fogos de artifício. Ela  quis  mais 
porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa 
gentinha quer todo o resto, o zé-povinho sonha com fome de 
tudo.” (Clarice Lispector, A hora da estrela) 
Sobre o uso dos diminutivos do texto, podemos afirmar que: 
a) Indicam o tamanho das pessoas a que se refere. 
b) Trata-se de uma forma carinhosa de referir-se às pessoas. 
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c) Tem uma conotação pejorativa em relação às pessoas. 
d) No primeiro caso refere-se a pessoas pequenas e no segundo 

a pessoas sem classe. 
 

12. Em “Inscreva-se e participe do mais esperado concurso do 
jornalismo brasileiro.” (Imprensa, jul.1998 - Anúncio adaptado). 
ocorre um problema de: 
a) Regência verbal. 
b) Concordância verbal. 
c) Acentuação gráfica. 
d) Colocação pronominal. 

 
13. A alternativa cuja frase está de acordo com a norma culta é: 
a) Visitei o museu da minha cidade, onde me deixou maravilhado. 
b) Sempre gostei desse poeta cuja as poesias declamo até hoje. 
c) Aquela é a caneta que fiz o exame com ela. 
d) O funcionário, cujo chefe esteve em minha casa, é esforçado. 

 
14. Indique a alternativa em que a pontuação do texto está 
correta. 
a) Jacqueline Traide de 24 anos, passou 10 horas trancada, em 

uma vitrine, localizada em uma das mais movimentadas ruas 
de Londres, sendo torturada por um pesquisador. Por que 
ninguém fez nada! O abuso foi consentido já que, Jacqueline, 
se candidatou para ser voluntária da campanha Fighting 
Animal Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que 
pretende chamar a atenção, dos consumidores para os maus-
tratos cometidos contra animais no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

b) Jacqueline Traide, de 24 anos, passou 10 horas trancada em 
uma vitrine localizada em uma das mais movimentadas ruas 
de Londres, sendo torturada por um pesquisador. Por que 
ninguém fez nada. O abuso foi consentido já que Jacqueline 
se candidatou para ser voluntária da campanha Fighting 
Animal Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que 
pretende chamar a atenção dos consumidores, para os maus-
tratos cometidos contra animais no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

c) Jacqueline Traide, de 24 anos, passou 10 horas trancada em 
uma vitrine, localizada em uma das mais movimentadas ruas 
de Londres, sendo torturada por um pesquisador. Por que 
ninguém fez nada? O abuso foi consentido, já que Jacqueline 
se candidatou para ser voluntária da campanha Fighting 
Animal Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que 
pretende chamar a atenção dos consumidores para os maus-
tratos cometidos contra animais no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

d) Jacqueline Traide, de 24 anos passou 10 horas trancada em 
uma vitrine localizada em uma das mais movimentadas ruas 
de Londres sendo torturada por um pesquisador. Por que 
ninguém fez nada? O abuso foi consentido, já que Jacqueline 
se candidatou para ser voluntária da campanha Fighting 
Animal Testing*, da Humane Society International (HSI)*, que 
pretende chamar a atenção dos consumidores para os maus-
tratos cometidos contra animais, no processo de produção de 
cosméticos. (http://super.abril.com.br). 

 
15. A charge abaixo apresenta linguagem coloquial, recheada de 
gírias.  

 
A alternativa em que o mesmo texto dito pelo garoto está escrito 
na norma culta é: 

a) Aí, professora, eu e os manos, sabe, não estamos achando 
legal as novas regras do português. 

b) Oi, profe, eu e os amigos, ta ligada, não estamos achando 
boas as novas regras do português. 

c) Ei, professora, eu e meus colegas, tudo nós, não estamos 
satisfeitos com as novas regras do português.  

d) Professora, eu e meus colegas não estamos gostando das 
novas regras do português, a senhora compreende? 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome: 
a) Meu avô trouxe este livro para mim ler. 
b) Será complicado, para mim, trazer as crianças. 
c) Você sabe que não pode haver nada entre eu e ela. 
d) Quem vir com nós ao cinema? 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Existe uma estreita relação entre as etapas históricas de 
evolução humana e as etapas de desenvolvimento do homem 
desde seu nascimento até a vida adulta. O caminho que uma 
criança percorre desde que começa a deixar de ser bebê, por 
volta dos dois anos de idade, até começar a se transformar em 
adulto, na puberdade, está relacionado tanto às suas condições 
biológicas como àquelas proporcionadas pelo espaço social em 
que vive. Ou seja, a influência deixada pela herança cultural e 
genética do homem na sua evolução, molda e aprimora o seu 
desenvolvimento. Durante o período que vai desde o nascimento 
até a vida adulta, o homem passa por um período de 
desenvolvimento motor que começa na sua vida neonatal 
(DHEINZELIN e LIMA, 1991). Como é entendido o 
desenvolvimento motor? 
Marque a alternativa correta. 
a) O desenvolvimento motor é entendido como as mudanças que 

ocorrem num indivíduo desde a sua concepção até a sua 
morte. 

b) O desenvolvimento motor vem sendo um processo natural e 
progressivo, que acontece com a necessidade de uma 
preocupação específica no sentido de preparar um ambiente 
que o favoreça. 

c) O desenvolvimento motor é o surgimento e o melhoramento no 
nível de controle da criança, na execução de suas habilidades 
físicas e psíquicas. 

d) O desenvolvimento motor é o refinamento e a diversificação 
das habilidades básicas e, conseqüentemente, o aumento da 
quantidade e complexidade no comportamento maturacional 
da criança. 

  
18. Desde o nascimento até os dois meses de idade, as ações da 
criança são estritamente sensoriais e motoras, representando 
assim um comportamento automático e reflexo, dominado pelas 
necessidades orgânicas e ritmados pela alternância alimentação-
sono (ARAÚJO, 1992, p.33). Após os três anos de idade, a 
criança será submetida a uma evolução rápida no plano de 
percepção. A criança toma consciência de suas características 
corporais e as verbaliza, produzindo ações que tornarão possível 
melhor dissociação de movimentos. Ou seja, a evolução é 
marcada por uma progressiva conscientização do próprio corpo, a 
partir dos sete anos de idade, a criança poderá representar 
mentalmente seu corpo diante de uma sequência de movimentos 
e controlar voluntariamente seus gestos desnecessários, numa 
fase caracterizada pela estruturação do esquema corporal.  Neste 
contexto, dentro das atividades que norteiam o trabalho de 
esquema corporal devem-se considerar atividades que norteiam o 
trabalho de esquema corporal, e considerar exercícios que 
estimulem a criança a: 
Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas. 
( ) Exercer certo controle tônico durante determinados 
deslocamentos, manipulações e movimentos. 
(  ) Imitar gestos e atitudes, utilizando para isto somente a 
informação visual. 
( ) Afirmar a lateralidade durante atividades espontâneas e 
exercícios de tomada de consciência do próprio corpo. 
(  ) Estabelecer relações especiais entre as diferentes partes do 
corpo com o objetivo de alcançar uma melhora no conhecimento 
dos eixos corporais. 
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A seqüência correta é: 
a) F, V, V, F. 
b) F, F, V, F. 
c) V, V, V, F. 
d) V, F, V, F. 
 
19. Arribas (2002, p.167), diz que possuir e sentir o ritmo é algo 
natural ao ser humano, já que no seu nascimento a criança vive 
ritmos naturais que estão na base de sua vida fisiológica (como a 
respiração, a batida do coração) e de sua vida psíquica. Cada 
indivíduo possui uma característica de ritmo e uma maneira 
própria de manifestá-lo, que pontua e que “não existe um ritmo 
comum a todos”. Por exemplo, ao se observar a marcha ou o 
bater palmas das crianças nos primeiros anos, nota-se a 
existência de diferentes ritmos pessoais. O ritmo também está 
presente na maioria dos jogos infantis, como bater brinquedos 
contra o chão ou entre eles, fazendo-os chocarem-se uns contra 
os outros. O que é o ritmo de acordo com o autor? 
Marque a alternativa correta. 
a) O ritmo não se manifesta de acordo com a percepção pessoal. 
b) O ritmo é natural e fundamental à sobrevivência da criança, 

indo desde seus movimentos motores mais avançados até seu 
funcionamento orgânico. 

c) O ritmo constitui-se em um fenômeno inorgânico-biológico, pois 
em toda a atividade corporal visualiza-se um trabalho rítmico, 
que não pode ser associado às atividades motoras e somente 
na própria vida. 

d) O ritmo é uma qualidade coordenativa fundamentalmente 
essencial à sobrevivência do ser humano, pois ritmo é vida, e 
como tal ele ocorre nas funções orgânicas desse ser, em suas 
atividades e manifestações. 

 
20. De acordo com Gallardo (2000, p.31), O que é que pode ser 
pode ser definida como sendo “a atuação conjunta do sistema 
nervoso central e da musculatura esquelética, na execução de um 
movimento”. Ou ainda, é a ação conjunta e harmônica de 
músculos, nervos e sentidos (motricidade voluntária), e reações 
rápidas adaptadas às situações de sobrevivência dentro do meio 
ambiente (motricidade reflexa). É a direção significativa do 
movimento, a concretização de uma intenção ou o encadeamento 
significativo da conduta. No início, os movimentos da criança 
apresentam-se de forma global e sem harmonia, quase sempre 
assimétricos. Entretanto, por meio de atividades que ajudarão na 
descoberta do corpo e de suas diferentes partes, aos poucos 
começará a produzir movimentos que se caracterizam por uma 
maior fineza e eficiência.  
Marque a alternativa correta. 
a) A percepção espacial. 
b) A coordenação motora. 
c) A percepção temporal. 
d) A consciência corporal. 
 
21. Qual é a ciência que tem como objeto de estudo o homem 
através de seu corpo em movimento e se relacionando com o seu 
mundo interno e externo. Estando relacionada com o processo de 
maturação; onde a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 
motoras estão centradas no corpo, que é sustentado por três 
estruturas de base: o movimento, o intelecto e os afetos. 
Marque a alternativa correta. 
a) Psicomotricidade. 
b) Cultura corporal. 
c) Movimento sensório motor progressista. 
d) Princípios metodológicos corporais. 
 
22. O conceito de esporte está diretamente relacionado à saúde, 
porém a atividade física realizada de forma inadequada pode 
trazer muitos problemas ao atleta desavisado. As lesões 
esportivas são extremamente frequentes, e é muito difícil alguém 
praticar um esporte durante a vida e não sofrer algum tipo de 
lesão. Para cuidar disso, médicos se especializam em atender 
atletas de futebol, tênis, atletismo, ginástica e natação, por 
exemplo. Qual é a lesão muito frequente, e que praticamente 
acontece em quase todos os esportes?  
Marque a alternativa incorreta. 
a) É a torção do tornozelo. 

b) Lesão no joelho. 
c) Lesão no tronco. 
d) Lesão na coxa. 
 
23.  Em uma competição de atletismo, qual é o comprimento de 
uma pista oficial de corrida, sendo que ela consistirá de duas 
retas paralelas e duas curvas com raios iguais. A parte interna da 
pista terá uma borda de material apropriado, de aproximadamente 
5cm de altura e um mínimo de 5cm de largura e deve ser pintada 
de branco. A borda nas duas retas serão omitidas e uma linha de 
5cm de largura substituída.  
Marque a alternativa correta. 
a) Deve ser de 350 metros. 
b) Deve ser de 300 metros. 
c) Deve ser de 400 metros. 
d) O comprimento da pista deve ser de acordo com o tipo de 

corrida. 
 
24. Em uma competição de atletismo, em todas as provas de 
campo, onde houver mais de oito atletas, cada atleta terá direito a 
três tentativas e os oito atletas com os melhores resultados 
válidos terão direito a três tentativas adicionais. E no Salto em 
Altura e Salto com Vara, quantas tentativas o atleta terá direito em 
qualquer fase da competição? 
Marque a alternativa correta. 
a) Duas tentativas. 
b) Três tentativas iguais a outras provas. 
c) Terá direito a seis tentativas. 
d) Terá direito a uma tentativa. 
 
25. A inclusão é um processo e, como tal, não tem um fim 
determinado pela organização social. É papel da Educação Física 
Escolar ressignificar estes sentidos e, desta forma, contribuir para 
a reflexão sobre o sofrimento ético-político dos indivíduos que 
estão em situação de exclusão ou estão incluídos de forma 
perversa, dentro do sistema escolar, e que “qualifica-se pela 
maneira como sou tratada e trato o outro na intersubjetividade, 
face a face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e qualidade são 
determinados pela organização social” (SAWAIA, 2002b, p.104). 
O que é preciso fazer para diminuir ou acabar com este processo 
de exclusão? 
Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas. 
(  ) Requer um processo permanente de construção de sentidos, 
construção esta coletiva, que parte da necessidade de minimizar 
as barreiras à aprendizagem. 
(   ) aumentar a participação de um ou vários sujeitos ou grupos 
que se encontram em situação de exclusão. 
(   ) É preciso, portanto, criar culturas de inclusão que favoreçam o 
acolhimento do outro não pelo que ele produz ou pelas formas 
que ele exibe, mas pelo que ele é, independentemente de suas 
diferenças. 
(  ) Não adaptar-se pelo outro, sem que este outro participe 
ativamente desta elaboração, dizendo o que necessita, o que 
deseja, como se sente. 
A sequência correta é: 
a) V, V, V, F. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, F, F. 
d) F, V, F, V. 
 
26. De nada vale ensinar a técnica ou as regras do futebol, vôlei 
ou handebol se o aluno não é capaz de compreender a 
importância de estabelecer relações afetivas com o seu 
companheiro de jogo, seu colega de turma ou seu vizinho. É 
responsabilidade do professor, facilitar a comunicação entre 
pessoas de interesses diversos e intensificar o respeito mútuo 
entre tais pessoas. Para decidir com clareza que conhecimentos 
devem ser ensinados e por que devem ser ensinados, o professor 
deve partir da necessidade e do desejo dos alunos (SILVA & 
SALGADO, 2003, p.246). De acordo com o texto, o que deve ser 
ensinado para os alunos para preencher suas necessidades? 
Marque a alternativa correta. 
a) Aprender uma técnica ou um movimento que não se adéqua às 

características, necessidades e interesses dos alunos.  
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b) A aprendizagem deve estar relacionada à realidade dos alunos 
e aumentar a participação destes nas atividades físicas, 
sociais, afetivas e intelectuais. 

c) A co-participação ativa dos alunos no processo ensino-
aprendizagem pode aumentar a exclusão. 

d) Quando os movimentos são sentidos pelo próprio sujeito ele é 
capaz de respeitar não só a si mesmo como o outro também. 

 
27. O que é de muito valioso para o desenvolvimento de 
capacidades corporais de equilíbrio e coordenação das crianças, 
mas que trazem também a oportunidade, para elas, das primeiras 
situações competitivas, em que suas habilidades poderão ser 
valorizadas de acordo com os objetivos do jogo. É muito 
importante que o professor esteja atento aos conflitos que possam 
surgir nessas situações, ajudando as crianças a desenvolver uma 
atitude de competição de forma saudável. Nesta faixa etária o 
professor é quem ajudará as crianças a combinar e a cumprir, 
também desenvolvendo atitudes de respeito e cooperação tão 
necessárias, no desenvolvimento das habilidades desportivas.” 
(BRASIL, 1998, p.37). 
Marque a alternativa correta. 
a) Os diferentes espaços e materiais. 
b) Os conteúdos utilizando didáticas expositivas sobre fatos 

sociais. 
c) Não propor questões instigantes para as crianças. 
d) Jogos com regras. 
 
28. No basquetebol existem basicamente duas formas de marcar 
pontos no voleibol. A primeira consiste em fazer a bola aterrissar 
sobre a quadra adversária como resultado de um ataque, de um 
bloqueio bem sucedido ou, mais raramente, de um saque que não 
foi corretamente recebido. A segunda ocorre quando o time 
adversário comete um erro ou uma falta. Quais são as situações 
que são consideradas erros. 
Marque a alternativa incorreta. 
a) O jogador empurra a bola, ao invés de acertá-la. Este 

movimento é denominado “carregar ou condução”. 
b) A bola toca a antena, ou passa sobre ou por fora da antena em 

direção à quadra adversária. 
c) No momento do saque, os jogadores que estão na rede não 

pulam e/ou não erguem os braços, com o intuito de esconder 
a trajetória da bola dos adversários. Esta falta é denominada 
screening. 

d) A invasão por baixo de mãos e pés é permitida apenas se uma 
parte dos membros permanecer em contato com a linha 
central. 

 
29. Muito embora a política de esporte do país nos direcione para 
o esporte de alto-rendimento, com significativos prejuízos a saúde 
da população. Mesmo com a associação linear a prática esportiva 
com a estética, como alternativa simplista de afastamento das 
drogas, de fantasiosa melhoria das condições econômicas, da 
imensa supremacia da competitividade, em muitos casos com 
graus consideráveis de violência. Pensamos ser possível o 
desenvolvimento de outra lógica no esporte que privilegie a classe 
trabalhadora, apresentando-o como perfil protetor a saúde da 
população. Quais são as medidas que devem ser tomadas para 
que haja uma transformação no esporte do Brasil? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) Sempre perto de megaeventos aumentar maior investimento no 

setor. 
b) Modificação das políticas públicas de esporte de maneira a 

privilegiar a socialização das práticas esportivas. 
c) Possibilidade de escolha, de construção, desenvolvimento e de 

efetiva participação da população brasileira das práticas 
esportivas. 

d) Melhor qualificação dos cursos de Educação Física no país em 
torno dos determinantes que envolvem o fenômeno esportivo 
e quanto à realidade/possibilidade de abordagem 
teórico/metodológica dessas práticas. 

 
30.  No Brasil, o movimento Esporte para Todos desenvolvido nas 
décadas de 1970 e 1980 criou se a base para o surgimento dos 
chamados projetos esportivos de inclusão social para crianças e 
adolescentes, a partir da década de 1990. Além disso, a 

Constituição Federal de 1988 marcou o sistema esportivo 
nacional ao reconhecer como direito do cidadão o acesso a 
atividades desportivas, como dever do Estado a promoção dessas 
atividades e como prioridade a destinação de recursos públicos 
para o esporte educacional. Atualmente o Governo Federal 
promove o Programa Segundo Tempo, que em sua fase de 
implantação, em 2005, atendia a 516,7 mil crianças e 
adolescentes em 2.681 núcleos no país" (GOMES; 
CONSTANTINO, 2005, p. 603). Quais são estas atividades 
desportivas marcadas pela Constituição Federal de 1988? 
Marque a alternativa correta. 
a) Família, escola e esporte. 
b) Esportes formais e não formais. 
c) Movimento, inclusão e cidadania. 
d) Núcleos técnico-didáticos. 
 
31. Considerando o processo de ensino como uma ação conjunta 
do professor e dos alunos, em que o professor estimula e dirige 
atividades em função da aprendizagem dos alunos, pode-se dizer 
que a aula é a forma didática básica de organização do processo 
de ensino. Cada aula é uma situação didática específica, na qual 
objetivos e conteúdos se combinam com métodos e formas 
didáticas visando, fundamentalmente, propiciar a assimilação 
ativa de conhecimentos e habilidades pelos alunos (LIBÂNEO, 
1992). Na realização do ensino da Educação Física, a aula 
constitui o elo decisivo do processo de educação e formação. A 
aula representa a unidade pedagógica e organizativa básica 
essencial do processo de ensino. Constitui o verdadeiro ponto de 
rotação do pensamento e da ação do professor. (DREWS, 
FUHRMANN E BAESKAN apud BENTO, 1987). O que é que se 
entende por prática pedagógica? 
Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas. 
(  ) Prática pedagógica é um problema central da ação educativa, 
que não deve ser realizada em si, mas com a expressão de um 
longo processo que materializa as várias opções tomadas pelo 
docente durante a organização do ensino. 
(  ) Prática pedagógica é o cotidiano do professor na preparação e 
execução do ensino. 
(   ) Estudar o que acontece na aula é tarefa primeira daqueles 
que se encontram envolvidos e comprometidos com um a prática 
pedagógica competente. 
(   ) A prática pedagógica é um problema central do cotidiano do 
professor com o processo educativo da situação didática 
alternativa. 
A seqüência correta é: 
a) F, V, V, F. 
b) V, V, F, F. 
c) F, F, F, V. 
d) V, V, V, F. 
 
32. A partir dos anos 90 a inclusão foi apoiada em larga escala, 
mais precisamente em 1994, foi elaborada a Declaração de 
Salamanca, onde se defendeu a escola inclusiva, ou seja, uma 
escola capaz de receber e acomodar qualquer criança 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, lingüísticas entre outras (Carvalho, 1998).     
Sobre a educação inclusiva, a Declaração de Salamanca aponta 
que:  “o princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em 
que todos os alunos devam aprender juntos, sempre que possível, 
independentemente das dificuldades e das diferenças que 
apresentem” (OLIVEIRA, 2005) Colocando a instituição escolar 
como responsável por criar estratégias capazes de garantir uma 
educação de qualidade para todos, reconhecendo a 
individualidade dos alunos e embasando sua prática a partir da 
heterogeneidade em detrimento da homogeneidade do alunado. 
O que compete ao professor nesta educação inclusiva? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) Promover a socialização dos alunos, sejam eles com ou sem 

deficiência. 
b) É preparar a pessoa com deficiência para conviver em 

sociedade, diferenciando-se da inclusão, na qual a sociedade 
é modificada para receber e dar oportunidades a esse 
indivíduo. 
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c) O professor que trabalha com a inclusão enfrentará 
dificuldades que encontrará se tentar oferecer uma educação 
adequada aos alunos com e sem deficiência, a fim de gerar 
um espaço democrático e ter sucesso em suas metas 
inclusivas. 

d) É tarefa primordial do professor auxiliar na preparação dos 
alunos sem deficiência para habituarem-se às diferenças, já 
que essa convivência proporciona trocas de experiências 
inestimáveis. 

 
33.  O que é entendida como a capacidade de movimento do ser 
humano para a transcendência, e como agente e criadora de 
cultura (SÉRGIO, 1987). O conceito de qualidade ali incluído é 
valorativo, quer dizer, exige a opção por valores, entendidos estes 
como possibilidades de escolha (ABBAGNANO, 2000). Da 
mesma forma, os referenciais científicos, filosóficos etc. podem 
variar, em função dos valores de quem os adota. Ou seja, a 
Educação Física possui uma dimensão axiológica intrínseca.  
Marque a alternativa correta. 
a) A Cultura Corporal de Movimento. 
b) A motricidade humana. 
c) Entendimento da matriz pedagógica. 
d) Dinâmica corporal de movimento qualitativo. 
 
34. Cita (Betti, 2001) que a decisiva influência das mídias (em 
especial a televisão), no direcionamento de tendências da cultura 
corporal de movimento, com importantes repercussões para a 
Educação Física, é entendida esta tanto como área de 
conhecimento como de intervenção profissional. São quais são as 
influências dessas tendências no esporte do Brasil? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) O corpo não se tornou um receptáculo passivo de desenhos 

impostos exteriormente. Evidenciando-se aí as bases de um 
poder pedagógico sobre o corpo: o corpo não pode ser um 
espaço possível de manipulação direta e concreta. 

b) A ginástica e o exercício não são associadas à saúde ou bem 
estar, mas a um modelo estético de magreza corporal. 
Todavia, para o esculpimento desse modelo corporal definido 
pelas mídias (para mulheres e homens) não basta mais 
somente o exercício (a "malhação", a ginástica), nem mesmo 
conjugado com dieta. Exige também a intervenção cirúrgica 
(lipoaspiração, a cirurgia plástica popriamente dita, as 
próteses de silicone). 

c) A progressiva clivagem do esporte telespetáculo das demais 
formas da cultura esportiva, cunhada pelas mídias e pelas 
grandes corporações econômicas, as quais, cada vez mais, 
assumem o gerenciamento do esporte como espetáculo 
televisivo; essa tendência distancia, na sua forma (embora 
não no seu simbolismo) o esporte telespetáculo do esporte 
praticado em contextos de lazer, educação e saúde. 

d) As mídias alargam o seu "cerco onipresente" antes voltado 
para o esporte, em direção a outras formas da cultura corporal 
de movimento. Um bombardeio de imagens fixam visualmente 
um modelo corporal, e sugerem meios para alcançá-lo ou o 
consumo de determinados produtos.  

 
35. Qual é a modalidade esportiva que promove uma melhoria na 
flexibilidade do seu praticante. Isso acontece devido a seus 
movimentos dependerem de uma amplitude articular considerável. 
Para uma performance ainda melhor de seus atletas, muitos 
professores incluem no seu programa de treinamento atividades 
de flexionamento. Dantas (1989, p.67), descreve flexionamento 
como "... forma de trabalho que visa obter uma melhora da 
flexibilidade através da viabilização de amplitudes de arcos de 
movimento articular superior às originais".  
Marque a alternativa correta. 
a) O futebol. 
b) A ginástica. 
c) A dança. 
d) A capoeira. 
 
36. O surgimento de novas modalidades de atividades físicas é 
um fenômeno que ocorre numa seqüência ininterrupta ao longo 
dos tempos no contexto da sociedade brasileira. Nesse sentido, 
nota-se que aquelas modalidades ligadas à natureza crescem 

numa proporção maior devido a diferentes fatores como a 
necessidade de o homem afastar-se do estresse das grandes 
cidades; a ruptura com os esportes convencionais olímpicos e 
aqueles veiculados pelo esporte espetáculo; a retomada do 
espírito aventureiro que encaminha o homem a um ambiente 
selvagem, carregado de incertezas, permitindo-lhe jogar com as 
chances de conquistar, jogar com as adversidades; a íntima 
ligação com a lógica atual da sociedade, que interage diretamente 
com o aumento da incerteza política, econômica, social e cultural; 
o desenvolvimento tecnológico que proporcionou mais segurança 
e a vivência da ousadia; e a emergência de um sentimento 
ecológico e de preservação da natureza como condição de 
sobrevivência no planeta (COSTA, 1999; 2007). Quais são as 
informações essenciais e preliminares à prática coerente da 
atividade física de Prática de Aventura na Natureza que o 
professor precisa saber? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) A heterogeneidade entre as pessoas. 
b) Os níveis de habilidade de condicionamento físico e de saúde 

(possibilidades de doenças pregressas. 
c) Níveis de conhecimentos sobre a prática das modalidades que 

compõem o esporte de aventura, que  ocorre em sua maioria 
pelo conhecimento resultante da vivência prática dos 
praticantes. 

d) Os tipos de atividades que lhes são permitidas ou proibidas. 
 
37. Qual é o conjunto de movimentos, que servem para “reforçar e 
tornar harmonioso o corpo” e baseia-se em algumas formas 
básicas de movimento: rastejar, engatinhar, andar, correr, saltar, 
rolar, entre outras, é um dos componentes da Cultura Corporal, 
sendo assim sua prática sistematizada contribui com benefícios 
fisiológicos, cognitivos, estéticos, sociais e culturais. Em sua 
proposta crítica utiliza a perspectiva da multidimensionalidade 
humana para formar o homem em sua totalidade (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992; SOARES, 2001). 
Marque a alternativa correta. 
a) As Lutas. 
b) Os esportes. 
c) A ginástica. 
d) Os jogos. 
 
38. Para Freire (2003), na primeira infância não deveria haver 
escolinhas esportivas, pois nesse período de vida as estruturas 
globais das crianças não estão amadurecidas. Deve haver 
ambientes favoráveis para brincadeiras, onde a criança está livre 
e exposta a muitos estímulos, enriquecendo suas experiências e 
uma motricidade bastante diversificada e rica. A criança tem 
interesse por atividades vigorosas, como: correr, saltar, lançar, 
etc., utilizando aparelhos e obstáculos reais. E quando se chegar 
às escolas de esportes, que as aprendizagens das técnicas sejam 
sutilmente ensinadas.  Se a criança vai à escola de esportes e 
levar um repertório motor bastante rico, as exigências do gesto 
desportivo serão atendidas com certa facilidade. Se, ao contrário, 
o repertório motor for pobre, as dificuldades poderão ser grandes. 
(...) quando entrar nas escolinhas de esportes, os profissionais 
devem prever a necessidade de, enquanto ensina o gesto 
esportivo, trabalhar as formas básicas de movimentos para 
enriquecer a motricidade da criança (já fora da primeira infância) 
ou do adolescente” (FREIRE, 2003, p.26).  De acordo com o autor 
qual seria esta primeira infância? 
Marque a alternativa correta. 
a) Dos 6 aos 7 anos. 
b) Dos 8 aos 9 anos. 
c) Dos 5 aos 6 anos. 
d) Dos 4 aos 6 anos. 
 
39. A discrepância em relação à idade pode propiciar a 
desmotivação e como conseqüência o abandono do esporte 
(WINTERSTEIN, 1992; DE ROSE JR, 2002; SAMULSKI, 2003). 
Daí a importância na elaboração de estratégias pedagógicas 
coerentes. As atividades motoras propostas na fase de iniciação 
esportiva têm como objetivo permitir que o aluno explore 
diferentes possibilidades corporais, que serão primordiais na 
aquisição das habilidades específicas. Com esta diversificação de 
movimentos, a criança construirá uma bagagem motora que fará 



6 
 

com que tenha maior domínio na realização de fundamentos 
específicos de qualquer modalidade esportiva. Esse processo (de 
aquisição das habilidades básicas e habilidades específicas) é 
fundamental para evitar um problema complexo dentro da 
educação física: trata-se da especialização precoce. Quais são os 
prejuízos para a criança iniciada precocemente no esporte? 
Marque a alternativa correta. 
a) Nenhum, pois o aluno tem suas capacidades e limitações para 

ultrapassar os limites corporais, físicos e emocionais. 
b) Este procedimento pedagógico incoerente pode prejudicar o 

desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança. 
c) Além de não provocar a saturação pelas práticas esportivas, 

pois esta especialização é exclusivamente uma realização de 
gestos técnicos para a produção do atleta. 

d) A criança, nessa fase, já possui uma estrutura emocional 
adequada, e também estudos já comprovaram que este tipo 
de procedimento além de ter valor educacional devido aos 
objetivos da competição, podem contribuir para a formação de 
atletas profissionais. 

 
40. Como são chamados os movimentos que envolvem os 
grandes grupos musculares em ação simultânea, com vistas à 
execução de movimentos voluntários mais ou menos complexos. 
Dessa forma, as capacidades globais são caracterizadas por 
envolver a grande musculatura como base principal de 
movimento. No desempenho dessas habilidades, a precisão do 
movimento não é tão importante para a execução da habilidade, 
como em outros casos. Embora a precisão não seja um 
componente importante nesta tarefa, a coordenação perfeita na 
realização deste movimento é imprescindível ao desenvolvimento 
hábil. As experimentações feitas pela criança levam a adquirir a 
dissociação do movimento, levando-a a ter condições de realizar 
diversos movimentos simultaneamente, sendo que cada um 
destes movimentos pode ser realizado com membros diferentes 
sem perder a unidade do gesto (OLIVEIRA, 2001).  Tudo isto é 
concretizado através da maturação, motora e neurológica da 
criança. Para isto ocorrer haverá um refinamento das sensações e 
percepções, visual, auditiva, sinestésica, tátil e principalmente 
proprioceptiva, através da solicitação motora que as atividades 
infantis requerem (VELASCO, 1996). 
Marque a alternativa correta. 
a) Motricidade fina. 
b) Equilíbrio. 
c) Organização espacial. 
d) Motricidade global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




