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1. A função pedagógica da Educação Física escolar é integrar e 
introduzir o aluno no mundo da cultura corporal, formando o 
cidadão que vai usufruir partilhar, produzir, reproduzir e 
transformar as formas culturais de atividade física, destacando as 
atividades institucionalizadas, como os esportes, as danças, os 
jogos, as ginásticas, a capoeira e as lutas. Sobre a frase acima, 
podemos afirmar que: 
a) A primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. 
b) A primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira. 
c) As duas partes são verdadeiras. 
d) As duas partes são falsas. 

 

2. Em programas universitários, a oposição entre os conteúdos 
transmitidos aos graduandos em Educação Física expressa-se na 
divisão curricular entre o Bacharelado e a Licenciatura. Em relação 
ao conteúdo destinado ao bacharelado, pode-se afirmar que: 
a) É destinado à formação de educadores físicos que não 

trabalhem no meio escolar. 
b) Destina-se aos futuros docentes de Educação física. 
c) É destinada a prática de atividades escolares. 
d) É destinado a alunos da pós-graduação. 

 

3. As novas abordagens da educação física, surgidas após o período 
de ditadura militar, se caracterizaram por: 
a) Manter, mas agora de modo velado, o modelo tecnicista de 

ensinar esportes. 
b) Romper com o modelo tecnicista, baseando-se na corrente 

recreacionista. 
c) Manter a essência tecnicista a partir do esporte como 

elemento único da educação física escolar. 
d) Romper com o modelo tecnicista, baseando-se em teorias 

pedagógicas e conhecimentos sobre desenvolvimento 
humano. 

 

4. Os homens usam do conhecimento acumulado por gerações e 
criam, a partir do trabalho, outros conhecimentos. É correto 
afirmar que ao transformar a natureza, os homens: 1- 
Transformam a si mesmos; 2- Refinam, cada vez mais, técnicas, 
instrumentos, o saber enfim; 3- Criam cultura: 
a) As três afirmativas estão corretas. 
b) Somente a segunda afirmativa esta correta. 
c) A primeira e a terceira afirmativas estão corretas e a e 

segunda incorreta. 
d) A primeira afirmativa esta incorreta, a segunda e terceira 

afirmativas estão corretas. 
 

5. “Vivendo em sociedade, a criança aprende a planejar, direcionar 
e avaliar a sua ação.” (Davis e Oliveira, 1994). Essa frase nos 
permite entender que: 
a) O ser humano sendo retirado do convívio com outros 

homens desenvolveria características humanas. 
b) O ser humano não precisa de outro ser humano para 

sobreviver. 
c) O homem se constitui socialmente. 
d) As características humanas são heranças genéticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Segundo Piaget, o desenvolvimento passa por quatro etapas 
distintas. Assinale a característica que corresponde à etapa 
sensório motora: 
a) Nesse período, muito embora a criança tenha já uma 

conduta inteligente, considera-se que ela ainda não possui 
pensamento. 

b) É capaz de formar, por exemplo, representações de avião, de 
papai, de sapato, de que não se deve bater em outra criança 
etc. 

c) Característica do pensamento desta etapa é que o 
pensamento lógico, objetivo, adquire preponderância. Ao 
longo dela, as ações interiorizadas vão se tornando cada vez 
mais reversíveis e, portanto, móveis e flexíveis. 

d) A criança é capaz de raciocinar logicamente mesmo se o 
conteúdo de seu raciocino é falso. 

 

7. Indique a alternativa incorreta: 
a) A tarefa de ensinar, em nossa sociedade não está centrada 

somente nas mãos dos professores. 
b) A tarefa de ensinar, em nossa sociedade está centrada 

somente nas mãos dos professores, visto que a escola é a 
instituição que se propõe a educar as pessoas. 

c) A tarefa de ensinar, em nossa sociedade está dividida por 
uma parcela de instituições dedicadas a educar as pessoas. 

d) A tarefa de ensinar, de modo intencional é o papel principal 
da escola e responsabilidade principalmente do professor. 

 

8. Relacione as etapas do desenvolvimento cognitivo definidas por 
Piaget, de acordo com suas faixas etárias na seguinte sequencia: 0 
a 2 anos; 2 a 7 anos; 7 a 13 anos e 13 anos em diante: 
a) Sensório motor; pré-operatório; operatório formal; 

operatório concreto. 
b) Pré-operatório; sensório motor; operatório formal; 

operatório concreto. 
c) Sensório motor; pré-operatório; operatório concreto; 

operatório formal. 
d) Operatório concreto; sensório motor; pré-operatório; 

operatório formal. 
 

9. As características humanas dependem do convívio social, e 
ausência deste convívio nos primeiros anos de vida são relevantes 
no desenvolvimento do indivíduo. Quanto à frase acima, podemos 
afirmar que: 
a) A primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. 
b) A primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira. 
c) As duas partes são verdadeiras. 
d) As duas partes são falsas. 

 

10. No modelo de aprendizagem interacionista, o conhecimento 
ocorre através da: 
a) Experiência. 
b) Percepção. 
c) Transmissão de conhecimentos. 
d) Capacidade inata da mente de gerar ideias. 

 

11. Para Piaget, o desenvolvimento da criança é um processo 
evolutivo por meio de uma série de estágios que se iniciam no 
nascimento com as respostas sensório-motoras simples, 
congênitas, e culmina na adolescência num modo de 
funcionamento maduro. São características do estágio pré-
operatório: 
a) Pensamento construído a partir sensações e movimentos. 
b) Capacidade de representar mentalmente os objetos. 
c) O pensamento é reversível. 
d) O raciocínio relacionado à realidade concreta. 
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12. O processo de formação do pensamento é despertado e 
acentuado pela vida social e pela constante comunicação que se 
estabelece entre crianças e adultos, a qual permite a assimilação 
da experiência de muitas gerações. Essa afirmação pertence à 
teoria elaborada por: 
a) Piaget. 
b) Wallon. 
c) Freud. 
d) Vygotsky. 

 

13. Assinale a alternativa correta: 
a) Uma característica da etapa pré-operatória é a facilidade que 

as crianças têm de fazer deduções ou induções. 
b) O animismo é um termo utilizado para as situações nas quais 

a criança atribui sentimento e emoções às coisas e aos 
animais. 

c) A etapa de desenvolvimento operatória concreta é marcada 
pelo aparecimento da linguagem. 

d) Transdedutividade é característica da fase operatória formal, 
quando as crianças conseguem deduzir e induzir. 

 

14. “Vitor é um menino de 04 anos de idade”. Quando brinca no 
parquinho perto de sua casa ele constantemente senta-se, fica em 
pé e anda numa pequena mureta de superfície estreita; também 
rola o corpo, realizando movimentos como torcer ou girar. Esses 
movimentos mencionados são classificados como: 
a) De iniciação esportiva precoce. 
b) De manipulação. 
c) De estabilidade. 
d) Locomotores. 

 

15. O desenvolvimento normal durante o primeiro ano de vida ocorre 
à medida que a criança: 
a) Aumenta suas respostas reflexas. 
b) Aumenta sua capacidade de realizar movimentos 

involuntários. 
c) Diminui o controle sobre as extremidades do corpo. 
d) Amplia o controle motor para as regiões distais. 

 

16. Segundo Gallahue, para se obter grande performance na fase 
adulta, em que fase do desenvolvimento motor é aconselhável 
iniciar a especialização esportiva? 
a) Na fundamental elementar. 
b) Na especializada de utilização permanente. 
c) Nas especializadas de transição e aplicação. 
d) Na rudimentar. 

 

17. Para um bom desenvolvimento motor podemos afirmar que: 
a) As características genéticas do indivíduo são irrelevantes, ou 

seja, o que importa é a qualidade e a quantidade dos 
estímulos. 

b) Especializar-se em uma única modalidade esportiva ocorre na 
fase especializada de utilização permanente. 

c) A qualidade e a quantidade dos estímulos são irrelevantes, 
ou seja, o que importa é o "dom" (características genéticas) 
do indivíduo. 

d) Praticar modalidades esportivas desde muito cedo não é 
indicado. 

 
 
 
 
 
 
 

18. Sobre as habilidades motoras fundamentais podemos afirmar que: 
a) São aprendidas naturalmente sem a necessidade de 

estímulos do ambiente. 
b) São classificadas em posturais e de sobrevivência. 
c) Formam a base para a aprendizagem das habilidades 

rudimentares. 
d) São adquiridas em três níveis de aprendizagem. 

 

19. Sobre o desenvolvimento da capacidade física flexibilidades 
podem afirmar que: 
a) Aumenta com a idade (mais velho mais flexível). 
b) Diminui com a idade (mais velho menos flexível). 
c) Os meninos são mais flexíveis do que as meninas. 
d) Todas estão incorretas. 

 

20. O art. 8º da LDB em vigor estabelece que a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios devem organizar, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Neste sentido 
cabe à União: 
a) Exercer função normativa, redistributiva, mas não supletiva 

em relação às demais instâncias educacionais. 
b) Exercer função normativa, supletiva, mas não redistributiva 

em relação às demais instâncias educacionais. 
c) Exercer função normativa, redistributiva e supletiva somente 

em relação à instância federal do sistema educacional. 
d) Exercer função normativa, redistributiva e supletiva em 

relação às demais instâncias educacionais. 
 

21. Qual é o fundo de financiamento da educação que está em vigor 
deste de 2007 e se estenderá até 2020 
a) Bolsa educação. 
b) Fundeb. 
c) Fundef. 
d) Bolsa escola. 

 

22. Constitui-se em aspecto(s) relacionado(s) ao Ensino Fundamental 
segundo a LDB 9394/96: 
a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo. 
b) Obrigatório e gratuito na escola pública terá por objetivo a 

formação básica do cidadão. 
c) Nesta etapa da educação a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
técnico. 

d) Terá por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos, possibilitando o prosseguimento 
nos estudos. 

 

23. Entende-se como Educação especial: 
a) A modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com dificuldade de aprendizado. 

b) A modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. 

c) A modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente em instituições próprias, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 

d) A modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente em instituições próprias, para educandos 
com dificuldade de aprendizado. 
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24. O saltito é um movimento realizado: 
a) Sem progressão.  
b) Somente com progressão.  
c) Com e sem progressão.  
d) Com grande impulsão.  

 

25. Uma pessoa em decúbito dorsal estará apoiada: 
a) Com a região dorsal voltada para cima.  
b) Com a região abdominal voltada para o solo.  
c) Com a região posterior voltada para cima.  
d) Com a região dorsal voltada para o solo.  

 

26. A habilidade motora básica de “quicar a bola” na Ginástica Rítmica 
é considerada um movimento básico de: 
a) Manipulação.  
b) Locomoção.  
c) Coordenação. 
d) Não locomoção.  

 

27. A resistência é uma capacidade física que permite ao indivíduo 
realizar um esforço contínuo, reagindo contra a fadiga. Cada tipo 
de resistência exige a utilização de uma determinada fonte de 
energia, sendo elas: 1- resistência aeróbica. 2- resistência 
muscular localizada. 3- resistência muscular continuada. 4- 
resistência enérgica.  
a) Os itens 1 e 2 estão corretos. 
b) O itens 1 e 4 estão corretos. 
c) Apenas o item 2 está correto. 
d) Os itens 1 e 3 estão corretos. 

 

28. A Ginástica Geral desenvolve a saúde, a condição física e a 
integração social. Devido à sua grande abrangência como 
Ginástica, se caracteriza como um dos conteúdos da Educação 
Física, valendo-se das propostas de variadas Ginásticas. Entre os 
objetivos da Ginástica Geral estão:  
a) Manter e se possível desenvolver o bem estar físico e 

psíquico pessoal sem promover uma melhor compreensão 
entre os indivíduos e os povos em geral.  

b) Oportunizar a desvalorização do trabalho coletivo e deixar de 
valorizar a individualidade neste contexto, mostrar nos 
eventos as tendências da ginástica.  

c) Realizar eventos que proporcionem experiências de beleza 
estética a partir dos movimentos tecnicamente corretos e 
perfeitos, tanto aos participantes ativos quanto aos 
espectadores.  

d) Integrar várias possibilidades de manifestações corporais às 
atividades gímnicas e oportunizar a auto-superação individual 
e coletiva, sem parâmetros comparativos com outros.  

 

29. A equipe ALPHA de handebol participou de uma competição em 
sistema de rodízio simples, onde havia 17 equipes na competição. 
Quantos jogos eram realizados por rodada? Quantas rodadas 
foram necessárias para realizar a competição? 
a) 08 e 16. 
b) 08 e 17. 
c) 09 e 18. 
d) 09 e 16. 

 

30. Num torneio de eliminatória simples com 16 equipes inscritas, 
quantas são isentas da primeira rodada? 
a) 2. 
b) 0. 
c) 4. 
d) 8. 

 

31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Cumeeira – irrequieto – umedecer. 
b) Pontiagudo – butequim – digladiar. 
c) Óbulo- privilégio – creolina. 
d) Jaboticaba – rebuliço – tabuada. 

 

32. Indique a alternativa em que a colocação do pronome está errada: 
a) Nada o perturba tanto como isso. 
b) Realizar-se-á a inauguração na praça central. 
c) Esta é a árvore cujos frutos nós colhemos. 
d) Disseram para mim ler essas duas obras literárias para o 

vestibular. 
 

33. Precisamos ______ as consequências da ________.  
As lacunas acima devem ser preenchidas com: 
a) Amenizar – paralisação. 
b) Amenissar – paralização. 
c) Amenizar – paralização. 
d) Amenisar – paralização. 

 

34. Com sua postura magistral, encantou todos da banca 
examinadora. 
O termo em destaque mantém o sentido original da frase se 
substituído por: 
a) Imperfeita. 
b) Simplória. 
c) Deselegante. 
d) Primorosa. 

 

35. Indique a alternativa em que o sujeito é indeterminado: 
a) Ninguém me explicou o que eu deveria fazer. 
b) Encontraram os documentos do meu marido. 
c) Havia dinheiro embaixo do colchão. 
d) Choveu durante a final do campeonato. 

 

36. Indique a alternativa em que o substantivo foi flexionado de forma 
incorreta: 
a) Como aqueles mamões iam estragar, fiz um doce delicioso. 
b) Os refrãos daquela música são contagiantes. 
c) Todos os anos realizamos excursões para os anciãos. 
d) Esses vendedores de produtos falsificados são uns charlatãos 

mesmo. 
 

37. Em relação à utilização do acento indicador da crase, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Pegou a criança à força e obrigou-a a comer pedaço por 
pedaço. 

II. Nós estamos à procura daquele memorando. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Rute, que é a funcionária mais antiga, chegou atrasada na 
confraternização. 
A oração em destaque se classifica como: 
a) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adverbial causal. 
d) Oração subordinada adverbial temporal. 
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39. Sobre a concordância nominal, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Ontem foi escolhido a roupa do noivo. 
II. Seguem anexas ao protocolo as cópias do processo. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

40. Assinale a alternativa incorreta sobre a concordância verbal: 
a) Como ouvimos muitas fofocas dos vizinhos, eu com minha 

mãe mudamos de bairro. 
b) Um rebanho atrapalhou a nossa passagem pela estrada. 
c) Os Andes passam pelo Chile. 
d) Hoje fazem três semanas que não bebo refrigerante. 

 

41. Sobre a regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ele é ambicioso, por isso aspira a uma posição de direção na 
empresa. 

II. Dentre tantas reivindicações, atendemos o apelo do pessoal 
da limpeza. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

42. É uma obra de José de Alencar: 
a) “A Moreninha”. 
b) “Dom Casmurro”. 
c) “Iracema”. 
d) “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. 

 

43. Capital do Estado de Rio Grande do Sul: 
a) Porto Alegre. 
b) Caxias do Sul. 
c) Curitiba. 
d) Florianópolis. 

 

44. Comprei um televisor que custa R$ 1.500,00 à vista. Como vou 
pagar a prazo, a loja acresce do preço à vista 20% deste, e esse 
total é dividido em duas prestações sendo a primeira paga no ato 
da compra e a segunda após um mês. A taxa de juro relativa a essa 
operação é: 
a) 30%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 60%. 

 

45. Qual é a idade de Regina, sabendo que o quadrado da sua idade 
menos 8 é igual a 113? 
a) 21. 
b) 18. 
c) 19. 
d) 11. 

 

46. Uma empresa aérea quer formar equipes com 5 funcionários em 
cada uma, para exercerem a função de comissários de bordo. 
Quantas equipes distintas podem ser formadas escolhendo dentre 
um grupo de 10 homens e 6 mulheres, sabendo que cada equipe 
deve ser constituída de 3 homens e 2 mulheres? 
a) 3.750. 
b) 160. 
c) 1.800. 
d) 940. 

47. Num balde cheio de água mergulha-se um copo de 28 cm de 
comprimento por 1,2 dm de largura e 200 mm de altura. Quanto 
litros transbordarão do balde? 
a) 6,72 ℓ. 
b) 67,2 ℓ. 
c) 6 ℓ. 
d) 60 ℓ. 

 

48. Certa empresa comprou um depósito para armazenar água. Ao 
colocar 235,5 m³ de água constatou que a parte ocupada pela 
água correspondia a 30% da capacidade total. Se esse depósito 
tem o formato de um cilindro circular reto e altura de 10m, então 
o raio da base mede: 
a) 6 m. 
b) 5 m. 
c) 7 m. 
d) 9 m. 

 

49. Se 30 pintores trabalhando 9 horas por dia pintam um edifício em 
8 dias, em quantos dias 6 pintores, trabalhando 12 horas por dia, 
pintarão outro prédio igual ao primeiro? 
a) 24. 
b) 42. 
c) 30. 
d) 50. 

 

50. Qual foi a taxa mensal utilizada na aplicação de R$ 6.000,00, a 
juros simples, por 2 meses e 20 dias, sendo que no final dessa 
operação recebi o montante de R$ 6.720,00? 
a) 1,5% a.m. 
b) 0,15% a.m. 
c) 0,45% a.m. 
d) 4,5% a.m. 

 
 
 

 
 
 

 




