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 Prova I – Língua Portuguesa 

 15 questões 
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Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada. Entro na internet em horários variados. Há 
gente que, seja qual for o horário em que apareço, permanece on-line. Em todas as redes sociais ao 
mesmo tempo! Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos. 
Não consegue arrumar emprego nem amigos. Confessou: “Só falo da minha intimidade quando abro a 
webcam”. Um diretor de uma multinacional, divorciado e sociável, lamentou-se: 

— A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet. 
O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado. É fácil reconhecê-lo: 

em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão. Assume uma expressão de 
alívio quando consegue trocar duas ou três palavras com alguém que nem sequer conhece 
pessoalmente. 

Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício. Houve uma fase em que sentava 
para escrever e passava horas trocando e-mails, no Twitter, MSN, Facebook. Reconheço um saldo 
positivo: são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade. Com um toque 
gastronômico, admito. Uma amiga mineira, outra paraense, senhoras do interior de São Paulo, todas 
habituaram-se a me enviar vidros de compota, bombons de cupuaçu e uma infinidade de delícias. 
Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 
produção literária diminuiu fragorosamente. Ainda adoro as redes sociais, mas me contenho. Boa 
parte dos autores sofre a tendência. A palavra escrita é nosso meio de expressão. Nas redes sociais, eu 
me torno muito mais sedutor que ao vivo, com minha estatura mediana, barriga proeminente e óculos 
de míope. Bate-papos na web, com todas as fantasias decorrentes, são uma isca para os artistas. 
Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 
computador. Prefiro não citar nomes, mas alguns escritores famosos que conheço leem e produzem 
menos do que antes porque ficam se divertindo na web. 

Para algumas pessoas, o uso contínuo da internet tem impacto no trabalho, nas relações de 
amizade e também nas afetivas. A pesquisadora americana Kimberly Young fundou o Center for 
Online Addiction, em Bradford, na Pensilvânia, para tratar ciberviciados. Como nos EUA existem 
grupos para tudo, lá funcionam os de apoio para ciberviúvas – esposas de viciados em relações 
amorosas, pornografia ou apostas pela internet. A compulsão já é tratada em vários outros centros 
especializados dos EUA. O fenômeno é mundial. O hospital londrino Capio Nightingale também 
oferece sessões de terapia a jovens viciados no computador. Na Coreia do Sul, o tratamento procura 
estimular as relações face a face e trabalhos manuais, para criar outros interesses entre os 
ciberviciados. Desde 2008 o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo iniciou o tratamento 
de jovens com dependência tecnológica, incluindo em videogames. 

Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que 
moram em lan houses! Explico: em Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega de 
mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme algumas horas num colchonete e volta a viver 
no fantástico mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila. Alimenta-se, arruma 
dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua preferência. 

Muitos pais se negam a acreditar nos perigos da internet porque, afinal, o adolescente está sob 
seus olhos, dando uma falsa impressão de segurança. Foi o caso de uma amiga carioca. Sua filha 
passava horas on-line. A mãe orgulhava-se do empenho da garota. “Talvez ela estude informática!”, 
dizia. Há dois meses a menina, menor de idade, fugiu de casa. Desesperada, a mãe descobriu que ela 
estava num site de relacionamento com o sugestivo apelido de Safadinha. 

São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais. O 
cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo de 
inteligência. Preferem o adolescente em casa que na balada. É um erro. No mínimo, os ciberviciados 
afastam-se do convívio social importante para sua formação. Há quem diga que o viver on-line é tão 
perigoso quanto consumir cocaína ou qualquer outra droga. Talvez seja exagero. Mas o cibervício 
pode afetar perigosamente a vida do dependente e destruir sua qualidade de vida. 

Walcyr Carrasco 
Época, 23 jan. 2012, p. 96. 
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01. Quanto às características linguísticas do gênero a que pertence o texto “Viciados em internet”, o que o 
distingue do editorial é: 
A) a declaração de autoria. 
B) a construção de parágrafos curtos. 
C) a explicitação de um ponto de vista. 
D) o predomínio da sequência narrativa. 
E) a utilização do discurso indireto livre.    

 
02. Assinale a opção em que se observa a mesma relação semântica de causa e consequência que se 

estabelece em “Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
A) “Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 

produção literária diminuiu fragorosamente.” (linhas 16-17). 
B) “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA. O fenômeno é 

mundial.” (linhas 28-29). 
C) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que moram 

em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “A pessoa chega de mochila. Pendura-se no computador noite e dia.” (linhas 35-36). 
E) “O cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo 

de inteligência.” (linhas 44-46). 
 
03. O termo destacado em “Na época, porém, minha produção literária diminuiu fragorosamente.” (linha 17) 

pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) repentinamente. 
B) paulatinamente. 
C) incessantemente. 
D) imensamente. 
E) amistosamente. 

 
04. Aponte a opção em que a interpretação inferida está corretamente relacionada à(s) palavra(s) ou 

expressão(ões) do texto que a autoriza(m). 
A) O diretor está à procura de novos relacionamentos e não enfrenta dificuldade de relacionar-se com 

as pessoas – “divorciado e sociável” (linha 05).  
B) Escritores, por passarem horas a fio na internet, estão lendo e produzindo menos – “síndrome de 

abstinência” (linha 07). 
C) O toque gastronômico da amizade pela internet fez o autor engordar e tornar-se um sedutor – “saldo 

positivo” (linhas 12-13). 
D) Muitas pessoas hoje em dia só conseguem manter relacionamentos nas redes sociais –“compulsão” 

(linha 28). 
E) Nos EUA, há vários grupos de apoio que ajudam no tratamento de ciberviciados e até de ciberviúvas 

– “exagero” (linha 48). 
 
05. Assinale a alternativa em que o trecho 2 é uma exemplificação para o que é dito no trecho 1. 

A) Trecho 1: “Há gente que [...] permanece on-line. Em todas as redes sociais ao mesmo tempo!” 
(linhas 01-03).  
Trecho 2: “Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos” 
(linha 03). 

B) Trecho 1: “O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado.” (linha 07).  
Trecho 2: “em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão.” (linha 08). 

C) Trecho 1: “são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade.” (linha 13).  
Trecho 2: “Com um toque gastronômico, admito.” (linhas 13-14). 

D) Trecho 1: “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA.” (linhas 28-29).  
Trecho 2: “O hospital londrino Capio Nightingale também oferece sessões de terapia a jovens 
viciados no computador.” (linhas 29-30). 

E) Trecho 1: “O cibervício também é enganador.” (linha 45).  
Trecho 2: “No mínimo, os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua 
formação.” (linhas 46-47). 
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06. A interpretação das informações do quinto parágrafo do texto (linhas 24-33) autoriza afirmar 
corretamente que: 
A) as ciberviúvas incluem mulheres cujos maridos têm relações extraconjugais reais iniciadas pela 

internet. 
B) o autor considera comum a existência de um grupo de apoio para ciberviúvas. 
C) a expressão “o fenômeno” (linha 29) refere-se ao uso compulsivo da internet. 
D) o trabalho da pesquisadora KimberlyYoung inspirou a criação mundial de centros de tratamento para 

ciberviciados. 
E) o tratamento do cibervício na Coreia do Sul parte de interesses demonstrados pelos pacientes. 

 
07. A expressão “isca” (linha 20), usada em sentido conotativo (figurado), remete, no texto, às noções de: 

A) arrependimento e originalidade. 
B) satisfação e saciedade.  
C) produtividade e lazer. 
D) sobrevivência e farsa. 
E) desejo e perigo. 

 
08. Assinale a alternativa em que o autor, para manipular o leitor, apresenta um argumento que se sustenta na 

presunção.  
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 

computador.” (linhas 21-22). 
C) “Existem pessoas que moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “[A pessoa] Alimenta-se, arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua 

preferência.” (linhas 37-38). 
E) “São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais.” (linha 44). 

 
09. A composição, processo pelo qual se unem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, explica a 

criação de “cibervício” (linha 11). Assinale a opção em que se encontra uma palavra formada pelo 
mesmo processo:  
A) “internet” (linha 01). 
B) “on-line” (linha 02).  
C) “plugado” (linha 07). 
D) “videogames” (linha 33). 
E) “lan houses” (linha 35). 

 
10. Assinale a opção em que o excerto transcrito revela omissão de complemento nominal, facilmente 

recuperado no texto. 
A) “Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
B) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
C) “Boa parte dos autores sofre a tendência.” (linha 17-18). 
D) “A palavra escrita é nosso meio de expressão.” (linha 18). 
E) “A pessoa chega de mochila.” (linhas 35-36). 

 
11. Identifique a alternativa em que se verifica que a posição do pronome oblíquo deixou de atender o que 

diz a gramática normativa sobre colocação pronominal.   
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “É fácil reconhecê-lo” (linha 07). 
C) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
D) “todas habituaram-se a me enviar vidros de compota” (linhas 14-15). 
E) “os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua formação.” (linhas 46-47). 

 
12. Em “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão.” (linha 34), o pronome relativo 

vem antecedido por preposição porque  
A) funciona como objeto indireto do verbo “ter”.  
B) é complemento nominal do adjetivo “sérios”. 
C) introduz uma oração substantiva que exerce a função de objeto indireto. 
D) funciona como elemento expletivo que pode ser dispensado.  
E) é regido pelo substantivo “conhecimento”, que pede complemento. 
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13. Releia o enunciado: “É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma 

conexão” (linhas 07-08). Assinale a alternativa cuja reescrita mantém o mesmo sentido do trecho original. 
A) É fácil reconhecê-lo nervosamente: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
B) É fácil reconhecê-lo: nervosamente em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
C) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular nervosamente à procura de uma conexão. 
D) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura, nervosamente, de uma conexão. 
E) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão, nervosamente. 

 
14. Assinale a alternativa em que o acréscimo do conectivo mantém o sentido do trecho original. 

A) “Embora goste de escrever até de madrugada, entro na internet em horários variados” (linha 01). 
B) “Boa parte dos autores sofre a tendência, já que a palavra escrita é nosso meio de expressão” (linhas 

17-18). 
C) “Nas redes sociais, eu me torno muito mais sedutor que ao vivo, por causa de minha estatura 

mediana, barriga proeminente e óculos de míope” (linhas 18-20). 
D) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Portanto, existem pessoas que 

moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
E) “Foi o caso de uma amiga carioca, à medida que sua filha passava horas on-line” (linhas 40-41). 

 
15. Os tempos verbais das formas “negam” (linha 39), “passava” (linha 41) e “fugiu” (linha 42) são usados 

para estabelecer, respectivamente, a função de: 
A) tecer comentário, descrever situação no passado e narrar fato passado. 
B) informar ação habitual, apresentar ação interrompida e argumentar sobre fato passado. 
C) trazer fato passado para o presente, narrar ação passada anterior à outra ação passada, narrar fato 

passado. 
D) proferir verdade atemporal, apresentar ação interrompida no passado, descrever situação no passado. 
E) narrar ação no presente, descrever situação no passado e argumentar sobre fato passado.  
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 Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe  
 5 questões 

 
 
 
 
 
 
 
16. Sobre a evolução populacional de Beberibe de 1991 a 2007, é correto afirmar que o número de pessoas 

residentes no município: 
A) vem se reduzindo desde o censo de 2000. 
B) permanece estável desde o censo de 1991. 
C) diminuiu consideravelmente no ano 2000. 
D) aumentou progressivamente de 1991 a 2007. 
E) teve um aumento em 1996, mas decresceu em 2007. 
 

17. Sabendo que, em Beberibe, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB – Produto Interno 
Bruto, é correto afirmar que o segundo setor mais produtivo é: 

A) a saúde. 
B) a indústria. 
C) o comércio. 
D) a agropecuária. 
E) a construção civil. 

 
18. Sobre os registros civis, é correto afirmar que, em 2010, Beberibe registrou: 

A) mais separações que divórcios. 
B) mais divórcios que casamentos. 
C) mais separações que casamentos. 
D) mais casamentos que separações. 
E) mais divórcios e separações que uniões. 

 
19.  Considerando-se que, no Ceará, na frota de veículos, predomina motonetas, é correto afirmar que na 

frota de Beberibe: 
A) também há mais motonetas que outros veículos. 
B) há menos motonetas que caminhonetes.  
C) há menos motonetas que automóveis. 
D) há mais micro-ônibus que motonetas. 
E) há mais motocicletas que motonetas. 
 

20. O município de Beberibe está situado em terras das datas de sesmarias doadas: 
A) no final do século XVII. 
B) no início do século XVIII. 
C) no final do século XIX. 
D) na década de 60. 
E) no século XVI. 
 

 
 
 
 
 

Considerando os dados divulgados pelo IBGE na página: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230220#>, responda às questões 
de 16 a 20. 
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 Prova III - Conhecimentos Específicos  
 30 questões 

 
 

 
21. O código de ética dos profissionais de educação física é um instrumento regulador do exercício da 

profissão, formalmente vinculado: 
A) aos regimentos dos municípios. 
B) às Leis de Diretrizes e Bases da Educação. 
C) aos parâmetros curriculares da educação física. 
D) às diretrizes do Conselho Federal de Educação Física.  
E) às diretrizes regulamentares do Conselho Federal de Educação. 

 
22. Define-se atividade física como: 

A) grau de amplitude nos movimentos nas diversas partes corporais. 
B) capacidade que permite mudar a posição do corpo em menor tempo possível. 
C) capacidade do organismo em resistir à fadiga em esforços de média e longa duração.  
D) qualidade física que permite um músculo ou um grupo de músculos produzir uma tensão. 
E) qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num gasto 

energético acima dos níveis de repouso. 
 
23. Entende-se por idade biológica: 

A) a contagem dos anos que a pessoa viveu até a presente data. 
B) o aumento das capacidades funcionais do organismo humano. 
C) a diminuição da capacidade funcional em decorrência do desuso do corpo. 
D) o processo gradual, universal e irreversível que provoca uma perda funcional progressiva no organismo. 
E) o conjunto de fatores fisiológicos e psicológicos que caracterizam a condição de saúde e a forma 

como vivem os indivíduos. 
 
24. A educação física vivenciou vários momentos na busca de sua identidade. Apareceram várias tendências 

ou concepções. A tendência que faz crítica excessiva ao esporte de rendimento e onde os alunos é que 
decidem o que vão fazer na aula, escolhendo o jogo e a forma como querem aplicá-lo e o papel do 
educador se restringe a oferecer uma bola e marcar o tempo é: 
A) Recreacionista. 
B) Construtivista. 
C) Esportivista. 
D) Higienista. 
E) Liberal. 

 
25. Desde as suas origens, o ser humano produziu culturas e tudo que o homem faz está introduzido no 

contexto cultural. Por questões biológicas, os seres humanos foram buscando recursos para suprir suas 
fragilidades e insuficiências. Surgiu daí uma grande diversidade de conhecimentos, os quais foram 
ressignificados e transformados ao longo do tempo, constituindo uma cultura corporal do movimento. A 
educação física incorporou conteúdos que têm em comum a representação corporal, com características 
lúdicas de diferentes culturas humanas. Quais conteúdos a educação física incorporou? 
A) O esporte, o jogo, a caça, a luta e o lazer. 
B) O jogo, a pesca, a caça, a dança e o lazer. 
C) O jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta.  
D) O esporte, a dança, a caça, a pesca e a ginástica. 
E) A dança, o esporte, o jogo, a ginástica e a pesca. 

 
26. Que concepção teórica da educação atribuiu uma participação importante e sistematizada da educação 

física no currículo escolar, que visava uma educação integral do aluno pela adequação dos seus métodos 
e conteúdos às fases do crescimento do ser humano, além de ter como objetivo garantir melhores 
condições de higiene e saúde? 
A) Tecnicismo. 
B) Escola nova. 
C) Tradicional. 
D) Libertadora. 
E) Crítico social dos conteúdos. 
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27. A proposta pedagógica da educação física que possibilita ao educando o desenvolvimento de sua 

capacidade de trabalhar em equipe, respeitando a individualidade e limitações do companheiro, 
auxiliando em suas dificuldades e compreendendo o quanto seres humanos devem ser solidários e 
participativos na vida social são alcançadas através: 

A) da atividade lúdica. 
B) nas valências físicas. 
C) da Competição esportiva. 
D) no treinamento de equipes. 
E) na atividade física informal. 

 
28. Buscando inspiração nas palavras de Kant, maior expoente filosófico do Iluminismo, que afirma “a ação 

moral é autônoma”. Usando a razão, o sujeito moral é capaz de decidir com autonomia a respeito de 
como conduzir-se em relação a si mesmo e aos outros. Conforme o exposto, é atitude amoral do 
professor de educação física: 
A) identificar-se como educador. 
B) procurar agir autonomamente. 
C) não participar do conselho de classe. 
D) questionar a sua formação acadêmica. 
E) engajar-se na proposta pedagógica da escola. 

 
29. As abordagens pedagógicas que se instalaram na educação física a partir da década de 80, na maioria dos 

casos, aparecem com características particulares, mesclando vários aspectos de mais de uma linha 
pedagógica. Caracteriza-se pela progressão normal do crescimento físico, desenvolvimento fisiológico, 
motor, cognitivo, efetivo social na aprendizagem motora refere-se à abordagem: 
A) Construtivista. 
B) Psicomotricidade. 
C) Crítico-emancipatória. 
D) Desenvolvimentista. 
E) Crítico-superadora. 

 
30. Antigamente, a avaliação era bastante seletiva, pois consistia em ir separando os que tinham condições de 

superar os obstáculos da nota, pois se avaliava quase exclusivamente o quantitativo obtido pelo aluno. 
Atualmente, a avaliação deve oferecer ao professor elementos para uma reflexão contínua sobre sua 
prática, que auxilie na compreensão de quais aspectos devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos 
como adequados para o processo de aprendizagem individual e de todo o grupo de alunos. A avaliação 
em educação física consiste em: 
A) medir as capacidades físicas. 
B) avaliar no final do processo de ensino. 
C) realizar provas com o objetivo de verificar o aprendizado das teorias ensinadas. 
D) verificar se os conteúdos planejados foram alcançados conforme o projeto político pedagógico da escola. 
E) considerar a observação, a análise e a conceituação de elementos que compõem a totalidade da conduta 

humana, para aquisição de competências, habilidades, conhecimento e atitudes dos alunos. 
 
31. São eixos temáticos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para ser desenvolvidos 

ao longo do ensino fundamental: 
A) Atividades rítmicas e expressivas; esportes, jogos, lutas, e variações de ginásticas; conhecimentos sobre o 

corpo.  
B) Atividades recreativas e expressivas; conhecimento da biomecânica; fisiologia aplicada ao esporte. 
C) Atividades lúdicas; conhecimento da psicologia esportiva; esportes, lutas e variações de ginástica.  
D) Atividades de danças; conhecimentos de fisiologia do esforço; biomecânica dos desportos. 
E) Atividades aeróbicas; conhecimento de anatomia; biomecânica da dança. 

 
32. É característica da tendência inovadora para o ensino da educação física e dos esportes? 

A) Descartar a solução eficaz. 
B) Necessitar de pré-requisitos. 
C) Ensinar com atividades e treinos. 
D) Buscar mecanizar o gesto desportivo. 
E) Explorar movimentos para enriquecer acervo de soluções, gerando condutas motoras.  
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33. É finalidade da educação física escolar dar oportunidades para que os alunos desenvolvam suas 
potencialidades, de forma: 
A) seletiva, visando alcançar o ápice da performance no esporte. 
B) democrática e seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos. 
C) democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos. 
D) democrática e seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos e desempenho atlético. 
E) democrática não seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos e desempenho atlético. 

 
34. A educação física é definida como prática: 

A) pedagógica de caráter formal onde se configura a expressão corporal do movimento. 
B) pedagógica que tem como objetivo educar o físico através do movimento das estruturas corporais. 
C) social que requer do profissional conhecimento esportivo para melhorar o desempenho atlético dos indivíduos. 
D) sócio-pedagógica de caráter cultural que se configura de todas as formas possíveis de expressão 

corporal, para promover o desenvolvimento humano em sua totalidade. 
E) sócio-pedagógica que desenvolve o físico através de exercícios físicos buscando melhor qualidade de 

vida para as pessoas. 
 
35. Um dos objetivos e das propostas educacionais da educação física é trabalhar com portadores de deficiências 

físicas. O que pode favorecer as aulas de educação física para o portador de deficiência física?  
A) Favorece uma prática de atividade corporal com um grau de excitação somática elevada. 
B) Favorece o desenvolvimento das habilidades motoras e cria o seu estilo pessoal de competir nos jogos 

para-olímpicos. 
C) Favorece desenvolvimento do conjunto de características de sua personalidade, de seu estilo pessoal 

de praticar esporte e de vencer suas limitações. 
D) Favorece o desenvolvimento de suas potencialidades e limitações para superar todos os obstáculos 

encontrados no processo de aprendizagem da cultura corporal. 
E) Favorece a construção de uma atitude digna e de respeito próprio por parte do aluno e a convivência 

com ele pode possibilitar a construção de atitudes de solidariedade, de respeito, de aceitação sem 
preconceitos. 

 
36. A regulamentação da profissão de professores de educação física no Brasil foi um grande avanço para a 

valorização da categoria. A referida regulamentação ocorreu em: 
A) Em 1º de setembro de 1998, sancionada a lei nº 9.696/98 e publicada no Diário Oficial da União no 

mesmo dia. 
B) Em 1º de setembro de 1998, sancionada a lei nº 9.698/98 e publicada no Diário Oficial da União em 

1º de setembro de 1998. 
C) Em 1º de setembro de 1998, sancionada a lei nº 9.698/98 e publicada no Diário Oficial da União no 

dia 2 de setembro de 1998. 
D) Em 1º de setembro de 1998, sancionada a lei nº 9.696/98 pelo presidente da República e publicada no 

diário oficial da união no dia 2 de setembro de 1998. 
E) Em 1º de setembro de 1998, sancionada a lei nº 9.696/98 pelo vice-presidente da República em 

exercício e publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de setembro de 1998. 
 
37. Na atuação do profissional de educação física com as práticas corporais e atividades físicas (PCAF) no 

NASF é recomendado que: 
A) Não é necessário valorizar as dimensões do ser humano nas abordagens fisiológica, sociológica e psicológica. 
B) Estimule à prática de exercícios físicos atrelados à avaliação antropométrica e à performance humana. 
C) Valorize apenas uma dimensão do ser humano na abordagem a fisiológica as demais dimensões sejam esquecidas. 
D) Valorize apenas uma dimensão do ser humano na abordagem sociológica e psicológica e que as 

demais dimensões sejam esquecidas. 
E) Favoreça uma abordagem da diversidade das manifestações da cultura corporal do local e as que são 

difundidas nacionalmente, procurando fugir do aprisionamento técnico pedagógico dos conteúdos 
clássicos da Educação Física. 
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38. A atuação profissional nas práticas corporais/atividade física (PCAF) no NASF têm como diretriz: 
A) fomentar a prática desportiva como um dever do Estado, além de declará-la um direito individual. 
B) primar por intervenções que favoreçam a coletividade mais que os indivíduos sem excluir a 

abordagem individual. 
C) desenvolver ações de práticas esportivas formais e não formais estabelecendo normas de conduta de 

convivência para a comunidade. 
D) favorecer o controle da natalidade infantil gerenciando com a comunidade intervenções para a 

reafirmação do direito à expressão social. 
E) favorecer o trabalho interdisciplinar e individual da educação física como expressão e estratégia de 

fortalecimento do processo da saúde familiar. 
 
39. A sociedade reconhece plenamente a grande contribuição que a prática da atividade física tem 

proporcionado para amenizar as agressões vitais que sofre o organismo com o passar dos anos, na melhoria 
da autonomia, na sociabilização, inclusão social, resgate da autoestima, independência motora e da 
qualidade de vida dos indivíduos. Segundo Nahas (2001), o “Pentáculo do Bem-Estar” é composto por: 
A) Atividade física regular, alimentação, hábitos saudáveis, ação educacionista e controle do stress. 
B) Nutrição adequada, prática da atividade física, controle do stress, melhoria da autonomia e inclusão social. 
C) Nutrição adequada, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle do 

stress. 
D) Atividade física regular, alimentação adequada, inclusão social, resgate da autoestima e melhoria da 

qualidade de vida.  
E) Atividade física regular, independência motora, nutrição adequada, controle do stress e comportamento 

preventivo. 
 
40. Conforme Coletivo de autores (1992), o esporte como prática social que institucionaliza temas lúdicos da 

cultura corporal, se projeta numa dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e 
significados da sociedade que o cria e pratica. Portanto, deve ser analisado: 
A) O domínio dos elementos técnicos e táticos e as precondições fisiológicas para a sua prática. 
B) Os conteúdos de forma que propicie a prática organizada conjuntamente entre escola e os pais. 
C) A sistematização do conteúdo que implique no conhecimento sistematizado e aprofundado de 

técnicas, táticas e das arbitragens.  
D) Nos seus variados aspectos, para determinar a forma em que deve ser abordado pedagogicamente no 

sentido de esporte da escola e não como esporte na escola. 
E) De forma que os conteúdos impliquem o conhecimento aprofundado sobre o desenvolvimento da 

criança, do treinamento da capacidade geral e específica do esporte. 
 
41. O atletismo inclui práticas do correr, saltar e arremessar/lançar. Essas práticas foram criadas pelo homem. O 

seu desenvolvimento e evolução são consequências da elaboração cultural. O significado dos seus 
fundamentos encontra-se na solução que deve ser dada ao problema de maximizar a velocidade, desprender-se 
da ação da gravidade e jogar distante (arremessar/lançar). Conforme o exposto são provas de lançamentos: 
A) Martelo e dardo. 
B) Peso e martelo. 
C) Dardo e peso. 
D) Disco e peso. 
E) Peso e vara. 

 
42. Lazer e esporte são frequentemente associados, chegando a serem tomados como sinônimos, embora 

possuam diferenças. Marcelino (1998) entende o lazer como “[...] cultura, compreendida em seu sentido 
mais amplo, vivenciada no tempo disponível [das obrigações profissionais, escolares, familiares, 
sociais]”. Conforme o autor, a atividade de lazer é caracterizada pelo caráter:  
A) esportivo. 
B) educacional. 
C) desinteressado. 
D) crítico social. 
E) alienante. 
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43. Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem quatro blocos de conteúdo para o ensino da ética. Eles 
foram organizados para que os alunos tenham informações sobre como atuar autônoma e criticamente 
em uma sociedade. Quais foram estes blocos de conteúdos? 
A) Respeito mútuo, justiça, equidade e diálogo. 
B) Respeito mútuo, justiça, solidariedade e diálogo. 
C) Respeito mútuo, justiça, equidade e solidariedade. 
D) Respeito mútuo, solidariedade, diálogo e autonomia. 
E) Respeito mútuo, direito a comunicação, diálogo e autonomia. 

 
44. É objetivo da educação física no ensino médio: 

A) contribuir para o processo de formação do atleta no desporto educacional visando a participação nos 
jogos da juventude. 

B) desenvolver e aprofundar as habilidades desportivas trabalhadas no ensino fundamental, aprimorando 
o educando como pessoa humana e um futuro atleta. 

C) contribuir para o processo de formação do educando, oportunizando-lhe a participação em atividades 
da cultura corporal como meio de valorização e realização humana. 

D) consolidar e aprofundar as habilidades desportivas desenvolvidas no ensino fundamental, 
aprimorando o educando como pessoa humana  e um futuro atleta. 

E) compreender criticamente os acontecimentos políticos, esportivos e culturais, na perspectiva de 
participar efetivamente da construção da sociedade.     

 
45. Conforme o art. 26, parágrafo 3º, “A Educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população 
escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. O enunciado pertence (ao): 
A) Conselho federal de educação. 
B) Parâmetros Curriculares Nacionais. 
C) Conselho Federal de Educação Física. 
D) Diretrizes e bases da educação nacional. 
E) Referenciais Curriculares Básicos da educação. 

 
46. Na história da educação física brasileira, até a década de 20, foram importados modelos de práticas 

corporais dos sistemas ginásticos alemão e sueco e o método francês. Até a década de 50 a educação 
física sofreu influências: 
A) Da área médica, dos militares e das classes trabalhadoras. 
B) Da filosofia positivista, da área médica e dos militares. 
C) Da abordagem construtivista, da área médica e dos militares. 
D) Da abordagem construtivista, da filosofia positivista e da escola nova. 
E) Da abordagem construtivista, da filosofia positivista e das classes trabalhadoras. 

 
47. A dança ganha cada vez mais espaço na mídia e no meio escolar e, atualmente, é vista como expressão 

corporal que proporciona muitos benefícios ao praticante. Sabemos que existem diferentes estilos de 
dança tais como: dança clássica, dança moderna, dança de salão, danças étnicas e outras. As danças 
étnicas podem ser: 
A) Folclóricas, sagradas, tradicionais e contemporâneas. 
B) Folclóricas, tradicionais, contemporâneas e sociais. 
C) Sagradas, tradicionais, contemporâneas e sociais. 
D) Folclóricas, tradicionais, estéticas e sociais. 
E) Folclóricas, sagradas, estéticas e sociais. 

 
48. O handebol é uma modalidade esportiva bastante dinâmica e uma das mais ricas e interessantes sob o 

ponto vista de ensino e aprendizagem do esporte. São fundamentos técnicos do handebol? 
A) Passe, recepção, arremesso, cobertura, drible e queda. 
B) Passe, recepção, arremesso, progressão, drible e finta. 
C) Passe, recepção, lançamento da bola, progressão, drible e salto. 
D) Passe, recepção, arremesso, progressão, drible e salto. 
E) Passe, recepção, arremesso, bloqueio, drible e finta. 
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49. O voleibol é um esporte bastante complexo de movimentação constante, exigindo do praticante força, 
agilidade, boa coordenação motora, habilidade específica e outras qualidades. Segundo Melo (1995), o 
jogo de voleibol é baseado em seis fundamentos. Quais são estes fundamentos? 
A) Saque, recepção, finta, ataque, bloqueio e defesa. 
B) Saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa.  
C) Saque, manchete, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. 
D) Saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e impulsão. 
E) Saque, recepção, levantamento, ataque, deslocamento e defesa. 

 
50. A psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o ser humano através do seu corpo em 

movimento nas relações com o mundo interno e externo. É um grande estudioso da ciência da 
Psicomotricidade e um dos precursores da utilização da educação psicomotora nas aulas de educação física: 
A) Dantas. 
B) Raul Salas. 
C) Jean Piaget. 
D) Jean Le Boulch.  
E) Penna Marinho. 

 
 




