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Cargo: Professor de Educação Física 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger 
o seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta 
acessar seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada 
avisa que o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que 
sua conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um 
malware ou de um phising attack (quando tentam buscar dados 
como senhas ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de 
uma revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dica” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em 
língua portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. 
Isso se deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar 

seus dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar 

seus dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem 
ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me 
falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja 

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. 
(Michel Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas 
coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se 
retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

             
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, 

pois um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu 
tio perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é 
o bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é 
o bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é 
o bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada 
à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é 
o bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Uma das mais evidentes alterações que acontecem com o 
aumento da idade cronológica é a mudança nas dimensões 
corporais. Com o processo de envelhecimento existem muitas 
mudanças que são: 
Marque a alternativa incorreta. 
a) Mudanças no peso e na composição corporal devido ao 

sedentarismo, diminuindo o IMC. 
b) O uso excessivo de medicamentos, melhora a auto-estima, 

tendo maior tolerância ao exercício. 
c) O sedentarismo extremo, a atrofia muscular e o catabolismo 

associado a doenças agudas e certas doenças crônicas. 
d) Doenças cardiovasculares e diabetes, enquanto índices 

abaixo desses valores têm relação com aumento da 
mortalidade por câncer, doenças respiratórias e infecciosas. 

 
18. Qual é a idade em que há uma diminuição substancial da 
massa magra ou massa livre de gordura de 10 a 16% por conta 
das perdas na massa óssea, no músculo esquelético e na água 
corporal total que acontecem com o envelhecimento. A perda 
gradativa da massa do músculo esquelético e da força que 
ocorre com o avanço da idade, também conhecida como 
sarcopenia. 
Marque a alternativa correta. 
a) Dos 25 aos 65 anos de idade. 
b) Dos 20 aos 60 anos de idade. 
c) Dos 25 aos 60 anos de idade. 
d) Dos 20 aos 65 anos de idade. 
 
19. Temos discutido nos últimos anos a Educação Física Escolar 
numa perspectiva cultural, e é a partir deste referencial que 
consideramos a Educação Física como parte da cultura humana. 
Ou seja, ela se constitui numa área de conhecimento que estuda 
e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao 
movimento, criadas pelo homem ao longo de sua história: os 
jogos, as ginásticas, as lutas, as danças e os esportes. É nesse 
sentido que se tem falado atualmente. Como a Educação Física 
é conhecida hoje pela sua manifestação corporal? 
Marque a alternativa correta. 
a) Como cultura corporal de movimento. 
b) Como cultura física sistematizada. 
c) Como cultura de movimento e conhecimento. 
d) Formas de expressão cultural. 
 
20. Um bom desenvolvimento motor repercute na vida futura da 
criança nos aspectos sociais, intelectuais e culturais, pois ao ter 
alguma dificuldade motora faz com que a criança se refugie do 
meio o qual não domina, e conseqüentemente deixando de 
realizar ou realizando com pouca freqüência determinadas 
atividades. A maioria das crianças nasce sem problemas de 
desenvolvimento. As diferenças individuais entre elas são muitas. 
inclusive as características físicas, temperamento e 
personalidade; mas a seqüência de desenvolvimento é bastante 
previsível. Sabe-se que, na ausência de sinais severos, como 
nos casos de paralisia cerebral e retardo mental, um número 
significativo de crianças com história de prematuridade vem 
apresentar sinais. Quais são os sinais que podem apresentar 
estas crianças? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) Distúrbios de aprendizagem. 
b) Déficits de coordenação motora e percepção visuoespacial na 

idade escolar. 
c) Dificilmente tem problemas de comportamento. 
d) Acabam tendo muitas dificuldades de linguagem. 
 
21. A prática do movimento nas séries iniciais é um caminho para 
que a criança possa compreender melhor suas habilidades e 
consiga adaptá-las a outras atividades dentro e fora da escola. A 
Educação Física deve desenvolver a consciência da importância 
do movimento humano, suas causas e objetivos, e criar 
condições para que o aluno possa vivenciar o movimento de 
diferentes formas, tendo, cada uma, um significado e uma 
relação com seu cotidiano (ETCHEPARE, 2000). Canfield (2000) 
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reforça que não se pode negar a importância do aspecto motor 
ser trabalhado no decorrer da infância do ser humano. Qual é a 
contribuição da Educação Física nesta faixa etária da criança? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) Ela é um componente curricular imprescindível na contribuição 

do fortalecimento do organismo. 
b) Ela propicia o desenvolvimento de habilidades úteis à vida. 
c) Ela auxilia no cognitivo, social e afetivo da criança. 
d) Ela é um componente curricular para o desenvolvimento 

propiciando uma vivência esportiva clara. 
 
22. Qual é o aspecto a ser analisado neste primeiro momento, 
que tem sido causa de seminários em meio acadêmico e visto 
como fator essencial quanto a problemática nas aulas de 
educação física escolar. A sua inexistência promove a prática de 
aulas sem objetivos definidos, o que proporciona prática docente 
destituída de valor e, conseqüentemente, sem o interesse de por 
meio da intervenção pedagógica, promoverem o 
desenvolvimento integral das crianças e jovens. A sua 
inexistência é míster na atuação pedagógica, independente do 
posicionamento referente a abordagem epistemológica, quanto a 
dissimulação de seguimento de um protocolo estabelecido há 
tempos passados, torna as aulas sem referências e objetivos 
claros a serem trabalhados em cada atuação pedagógica. Tal 
posicionamento situa a Educação Física Escolar em uma posição 
de disciplina desqualificada e contrária aos princípios da 
Educação como cita um dos documentos de referência para os 
professores de Educação Física no Brasil, AGENDA BERLIM, 
(1999) citado na Carta Brasileira de Educação Física (2000).  
Marque a alternativa correta. 
a) O processo de avaliação. 
b) O planejamento de atividades. 
c) A consecução de objetivos. 
d) As práticas pedagógicas unilaterais. 
 
23. O processo de ensino-aprendizagem em um ambiente 
escolar acontece sempre com a presença de dois agentes onde 
em momentos de interação e interatividade promovem trocas de 
conhecimentos. Analogamente a uma moeda, tal sistema de 
escambo cognitivo é composto por duas faces: em uma delas 
encontra-se os docentes que possuem um arcabouço de 
conhecimentos científicos e noutra as crianças dotadas de 
conhecimentos ingênuos, crenças e mitos populares. Na 
interconectividade destes dois indivíduos dotados de 
conhecimento constrói-se um momento profícuo para a troca de 
saberes. (DARIDO, 2003: 83) Denota-se a importância de dois 
agentes para que haja comutação de saberes escolares, porém 
as formas como tais conteúdos são propostos pelos docentes 
aos alunos podem ser inúmeras. A Educação Física centra-se 
em três métodos de ensino de seus conteúdos. Quais são esses 
três métodos de ensino e seus conteúdos? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) O método global consiste em ensinar uma destreza motora 

pelo método parcial, isto é apresentando todo o seu conjunto 
e retornar para alguma parte da destreza que o educando 
tenha dificuldade de realizar. 

b) O método global consiste em ensinar uma destreza motora, 
apresentando todo o seu conjunto. 

c) O método misto consiste em ensinar uma destreza motora 
pelo método global, isto é apresentando todo o seu conjunto 
e retornar para alguma parte da destreza que o educando 
tenha dificuldade de realizar. 

d) O método parcial consiste em ensinar uma destreza motora 
por partes, para depois uni-las entre si. 

 
24. Em uma especialização esportiva, não se pode ignorar que 
existe um período é importante para o desenvolvimento motor e 
emocional da criança. Nessa fase, a criança está numa fase 
ótima para a aquisição e combinação de novas formas de 
movimento e aprendizagem de habilidades motoras, a formação 
do acervo motor e a construção de idéias e valores para se ter 
sucesso na etapa seguinte, de rendimento esportivo (e também 
na construção de uma cultura de lazer e de saúde) ela deve 
cumprir atividades motoras orientadas e vivenciadas em clima 

lúdico e participativo (SANTANA, 1996). Até mesmo para a 
seleção de atletas talentosos, uma especialização desportiva 
inadequada pode significar problemas para o técnico na 
orientação desportiva (FILIN & VOLKOV, 1998). Para a 
especialização esportiva e um melhor desenvolvimento motor, 
qual seria a idade própria para a criança?  
Marque a alternativa correta. 
a) Dos 05 aos 11 anos. 
b) Dos 06 aos 12 anos. 
c) Dos 07 aos 11 anos. 
d) Dos 05 aos 12 anos. 
 
25.  Orlick (1989) faz uma arqueologia para mostrar como os 
jogos perpetuados por determinadas sociedades refletem e 
repassam valores éticos, culturais e morais. Apresenta os Jogos 
Cooperativos como uma atividade física essencialmente baseada 
na cooperação, na aceitação, no envolvimento e na diversão, 
tendo como propósito mudar as características de exclusão, 
seletividade, agressividade e exacerbação da competitividade 
dos jogos ocidentais. "O objetivo primordial dos jogos 
cooperativos é criar oportunidades para o aprendizado 
cooperativo e a interação cooperativa prazerosa". Quais são os 
jogos que visam estimular a participação daqueles que 
normalmente não participam de um jogo devido a uma menor 
habilidade, criando assim regras para facilitar a participação 
desses?   
Marque a alternativa correta. 
a) Jogos cooperativos de inversão. 
b) Jogos cooperativos de resultado coletivo. 
c) Jogos semi-cooperativos. 
d) Jogos cooperativos sem perdedores. 
 
26. A abordagem Psicomotricista surge a partir da década de 
1970, juntamente com o desenvolvimento da aptidão física que 
se dá por meio do Esporte, que possibilita o exercício do alto 
rendimento, ou seja, o esporte faz da Educação Física partícipe, 
na sua especificidade, do modelo de sociedade, assentado na 
produtividade. Que tipo de educação defende esta abordagem? 
Marque a alternativa correta. 
a) Defende a crítica excessiva ao esporte de rendimento, com 

isso os procedimentos voltaram-se para o outro extremo, os  
alunos é que decidem o que vão fazer na aula, escolhendo o 
jogo e a forma como querem praticá-lo. Percebe-se uma 
ênfase maior sobre o jogo do que ao esporte. 

b) Ela tenta caracterizar a progressão normal do crescimento 
físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e 
afetivo-social na aprendizagem motora e, em função dessas 
características, sugerir aspectos relevantes para a 
estruturação das aulas. 

c) Defende uma ação educativa que deva ocorrer a partir dos 
movimentos espontâneos da criança e das atitudes corporais, 
favorecendo a gênese da imagem do corpo, núcleo central da 
personalidade. Busca desatrelar a atuação do professor dos 
pressupostos da instituição esportiva, valorizando o processo 
de aprendizagem, e não mais a execução de um gesto 
técnico isolado. 

d) Defende que os conteúdos devem ser desenvolvidos segundo 
uma ordem de habilidades, do mais simples que são as 
habilidades básicas para as mais complexas, as habilidades 
específicas. 

 
27. A pedagogia da competição deve entender o valor da 
humanização das relações inter-pessoais em detrimento da  
escravização do resultado; também busca equilibrar as relações 
entre prática e resultado, do valor sócio-cultural da (con)vivência 
da competição esportiva. Parece-nos um tanto  
arrogante afirmar que a lógica da competição esportiva é destruir 
as pessoas, colocá-las reféns do sistema de rendimento, onde o 
resultado final é o funil do alto-rendimento (SCAGLIA, 2001). 
Diante do exposto o que é que pedagogia da competição se 
propõe a encaminhar nossos alunos?  
Marque a alternativa correta. 
a) Quando a competição apenas acontece na escola, existe um 

comprometimento intrínseco aos seus objetivos e função. 
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b) Quando a competição ocorre fora da escola, ela apenas 
reproduz um sistema espetacularizado. 

c) Quando o compromisso esportivo é exterior aos objetivos e à 
função da escola, atende apenas aos anseios do sistema 
competitivo. 

d) Propõe encaminhar nossos alunos à constantemente superar-
se individual e coletivamente. 

 
28. As competições podem marcar um sentido de 
congraçamento, de relação social complexa entre as pessoas, 
porque elas não iniciam quando o árbitro apita o jogo, e não se 
encerram no próprio jogo, mas desde a preparação do evento, 
passando por uma série de manifestações, de relações 
complexas, sociais e culturais, entre os estudantes, a partir de 
uma participação ativa e motivante, garantida na organização e 
desenvolvimento da prática e do conhecimento do Esporte. 
(REVERDITO, SCAGLIA et al, 2006). Para marcar este 
congraçamento, o que é preciso? 
Marque a alternativa correta. 
a) É necessário que a competição não seja vista sempre como 

um jogo de alguém contra alguém, mas voltado para o ensino 
do esporte. 

b) O objetivo da competição deve estar voltado também para a 
auto-superação e busca de auto-estima. 

c) É necessário que a competição seja vista sempre como um 
jogo de alguém contra alguém. 

d) A competição traz consigo possibilidades contraditórias, 
estabelecidas em sua própria dinâmica, de forma que é 
possível enfatizar situações que não privilegiam a 
solidariedade sobre a rivalidade. 

 
29. As lutas existiram ao longo da história da humanidade e 
foram identificadas por atitudes ligadas às técnicas de ataque e 
defesa, como objetivo de autoproteção ou militar. No seu 
desenvolvimento, valores foram atrelados no seu contexto, 
oriundo ora de religiões (budismo, taoismo e xintoísmo etc.), ora 
do movimento esportivo e olímpico. Apesar disso, esse elemento 
da Cultura Corporal de Movimento tem sido pouco explorado no 
âmbito escolar, principalmente no Brasil, tanto nas possibilidades 
de sua aplicação, como na seleção de aprendizagem dos 
conteúdos. As lutas podem contribuir com objetivos do 
componente escolar de que forma?   
Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas. 
(  ) Na dimensão procedimental, podem ser praticados diversos 
tipos de equilíbrio e desequilíbrios, alguns golpes tido como 
principais nas lutas mais conhecidas, quedas e rolamentos.  
( ) Na dimensão conceitual, podem ser estudadas lutas de 
origem japonesa, chinesa, as ocidentais e brasileiras, também a 
filosofia e conteúdo histórico cultural e o contexto esportivo e 
escolar. 
(  ) Na dimensão atitudinal, ligada a valores, espera que haja 
uma intervenção ativa dos professores ressignificando o papel 
das lutas no contexto educacional, valorizando atitudes de não 
violência, respeito aos companheiros, busca da justiça e 
solidariedade. 
(  ) As lutas tanto na dimensão procedimental, bem como na 
dimensão conceitual, busca a resolução dos problemas através 
do diálogo, vivências, reflexões e também a possibilidade de 
aprendizagem. 
A sequência correta é: 
a) F, V, V, F. 
b) F, F, V, V. 
c) V, V, F, F. 
d) V, V, V, F. 
 
30.  Betti (1991) relata que o início da esportivização no Brasil, 
ocorreu por volta dos anos 50 e 60 com a substituição de 
exercícios militares pelo jogo de competição, visando tornar as 
aulas mais prazerosas e alcançar os objetivos da Educação 
Física. Neste período as publicações de cunho político-ideológico 
foram substituídas por artigos de investigação científica. Portanto, 
é nesse momento que se enraíza o modelo esportivista ao se 
acreditar que através do jogo o aluno se desenvolve e se 
manifesta plenamente; o jogo propicia o senso de 

responsabilidade e de coletividade, preparando-o para a vida que 
nada mais é do que jogo e competição. Quais são estes objetivos 
que a Educação Física visa alcançar?  
Marque a alternativa incorreta. 
a) Desenvolvimento no sistema esportivo mais geral. 
b) Desenvolvimento da saúde coletiva. 
c) Desenvolvimento intelectual. 
d) Desenvolvimento moral. 
 
31. O ensino de esportes antes, durante e depois das 
competições é um desafio para os professores de educação 
física, já que nessa lógica o esporte torna-se um meio de 
educação e não um fim de competição. As competições podem 
marcar um sentido de congraçamento, de relação social 
complexa entre as pessoas, porque elas não iniciam quando o 
árbitro apita o jogo, e não se encerram no próprio jogo, mas 
desde a preparação do evento, passando por uma série de 
manifestações, de relações complexas, sociais e culturais, entre 
os estudantes, a partir de uma participação ativa e motivante 
garantida na organização e desenvolvimento da prática e do 
conhecimento do esporte. Por isso defendemos um ensino de 
esportes antes, durante e depois das competições. É por meio de 
que esse ensino é processado tão democrático e produtivo? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) É por meio das técnicas corporais. 
b) É por meio da inteligência tática. 
c) É por meio dos objetivos e preparação social e cultural do 

rendimento. 
d) É por meio das atividades de cooperação e conhecimento do 

esporte. 
 
32. Quatro princípios pedagógicos devem orientar um projeto de 
competições esportivas educacionais: ensinar esporte a todos; 
ensinar bem o esporte a todos; ensinar mais do que o esporte a 
todos; ensinar a gostar do esporte. 
Marque a alternativa incorreta.  
a) O primeiro princípio é necessário promover competições mais 

equilibradas, por conseqüência mais desafiadoras, nas quais 
as equipes se encontrem em níveis próximos tanto em 
relação às suas habilidades quanto à compreensão do jogo. 

b) O segundo princípio é preciso entender e ressaltar que a 
competição não deve ser vista como um conteúdo a ser 
aprendido por todos os alunos, sendo assim nem todos 
devem jogar um tempo significativo nas partidas, como 
também ter acesso ao conteúdo da competição, sua 
organização, preparação, discussão e avaliação. 

c) O terceiro princípio é referente ao conhecimento do esporte e 
fundamental para o desenvolvimento do processo 
educacional de competições é a consciente participação dos 
pais, seu envolvimento nos objetivos e sua co-
responsabilidade pelo sucesso da aprendizagem. 

d) No quarto princípio há necessidade de alterações nas 
estruturas físicas do jogo para que as intervenções 
pedagógicas possam ocorrer e os princípios se materializem 
em ações práticas, seja em aulas de educação física ou em 
aulas de treinamento. 

 
33.   A inclusão é o modo ideal de garantir igualdade de 
oportunidades e permitir que crianças portadoras de deficiência 
possam relacionar-se com outras crianças e estabelecer trocas 
para poderem crescer. Na imitação e no espelhamento, elas (e 
as outras crianças) se desenvolvem; são necessários exemplos 
que as façam superar fraquezas e despertar potencialidades; a 
igualdade nos relacionamentos não permite trocas e estagna o 
desenvolvimento. Dentro de um amplo projecto de educação, os 
princípios da inclusão vão além de inserir crianças com 
necessidades especiais na rede regular de ensino, alertando os 
envolvidos nesse processo para a revisão do sistema 
educacional. Qual é a tarefa da educação neste processo de 
inclusão? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) Atendimento especializado aos que precisam, incluindo não só 

as crianças portadoras de deficiência, mas as excluídas por 



5 
 

motivos que também as tornam portadoras de necessidades 
educativas especiais. 

b) Tratar crianças como seres únicos em suas individualidades. 
c) Tratar crianças como seres únicos em suas individualidades. 
d) Enaltecer a capacidade de desenvolver habilidades nas 

crianças excluídas de necessidades especiais necessárias.  
 
34. Existem contradições quanto à dimensão da inteligência. Há 
quem acredite numa capacidade única e considere o intelecto um 
todo. Outros pensam na multiplicidade de capacidades e funções 
do intelecto, visto fragmentado. Vê-se inteligência como privilégio 
de alguns, ou como característica comum a todos. Os estudos 
sobre inteligência procuraram definir-lhe o conceito, mas ao 
testarem e avaliarem as capacidades dos indivíduos, 
padronizaram-nos e rotularam-nos. No desenvolvimento da 
inteligência, Qual é a característica comum a todos? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) A testagem e a avaliação que enriquecem a ideia de que 

inteligência é privilégio de alguns e não pode ser 
desenvolvida. 

b) Todos nascem com potencial biológico para o 
desenvolvimento de inteligências, apesar de a dimensão 
alcançada só ser satisfatória segundo os estímulos recebidos. 

c) Intervenções e treinamento precoce persistente podem 
desempenhar um papel decisivo na determinação do nível 
final de desempenho do indivíduo. 

d) Quase todo indivíduo normal pode atingir uma competência 
impressionante em um domínio intelectual ou simbólico. 

 
35.  E, na dimensão psicológica, afirmam que a atividade física 
atua na melhoria da auto-estima, do auto conceito, da imagem 
corporal, das funções cognitivas e de socialização, na diminuição 
do estresse e da ansiedade e na diminuição do consumo de 
medicamentos. Guedes & Guedes (1995), por sua vez, afirmam 
que a prática de exercícios físicos habituais, além de promover a 
saúde, influencia na reabilitação de determinadas patologias 
associadas ao aumento dos índices de morbidade e da 
mortalidade. Defendem a inter-relação entre a atividade física, 
aptidão física e saúde, as quais se influenciam reciprocamente. 
Segundo eles, a prática da atividade física influencia e é 
influenciada pelos índices de aptidão física, as quais determinam 
e são determinados pelo estado de saúde. Para a melhor 
compreensão deste modelo, quais são as variáveis que o 
compõem esta inter-relação?  
Marque a alternativa correta. 
a) Atividade Física é definida, como qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto 
energético maior do que os níveis de repouso.  

b) Saúde, de acordo com Bouchard (1990), é definida como uma 
condição humana com dimensões física, social e psicológica, 
todas caracterizadas por um polo positivo e negativo. A 
saúde positiva estaria associada à capacidade de apreciar a 
vida e não resistir aos desafios do cotidiano e a saúde 
negativa associaria-se no extremo, a não mortalidade.   

c) Para a Aptidão física, adotam a definição de Bouchard et 
al.(1990): um estado que permita a cada um, funcionando no 
pico de sua capacidade intelectual, realizar as tarefas além 
do cotidiano, ocupando ativamente as horas de lazer, deixar 
de enfrentar emergências imprevistas com fadiga excessiva, 
ás vezes sentindo uma alegria de viver e evitar o 
aparecimento das disfunções hipocinéticas. 

d) Atividade Física é definida como uma condição humana com 
dimensões física, social e psicológica, todas caracterizadas 
por um polo positivo e negativo. 

 
36.  Levando em consideração os benefícios da atividade física 
no aumento da qualidade física, deve-se observar alguns 
princípios, quando se desenvolve um programa de exercícios 
físicos orientados à indivíduos, sejam quais forem suas 
limitações. Quais são os princípios metodológicos que devem ser 
seguidos? 
Marque a alternativa incorreta.  

a) Acompanhar com a atividade física o desenvolvimento e 
estimulando um ambiente com a relação emocional entre os 
participantes. 

b) Acompanhar se com a atividade física proporcionando as 
atividades de caminhada preferencialmente no ambiente 
urbano. 

c) Pratica de alongamento muscular prévio ás atividades. 
d) Incentivar mudança de hábitos cotidianos mais saudáveis; 

intervindo na correção de eventuais erros técnicos na 
caminhada.  

 
37. A Educação Física faz parte do currículo escolar, é e deve 
ser considerada uma disciplina que possui um objeto de estudo 
e, consequentemente, conhecimentos a serem transmitidos, 
vivenciados e (re) construídos. As aulas de Educação Física não 
devem atingir extremos: totalmente prática ou somente 
teorização. A Educação Física é uma área de conhecimento que 
possui uma especificidade: o movimento humano consciente. É 
preciso que a prática seja realizada com embasamento teórico, 
sem perder suas características. Quais são os objetivos da 
Educação Física no ensino médio dentro desse currículo? 
Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas. 
(  ) Conhecer quais conteúdos teóricos da Educação Física são 
considerados importantes na opinião de alunos do Ensino Médio. 
( ) Analisar, através do relato dos alunos, quais conteúdos 
teóricos são considerados importantes e necessários na 
disciplina de Educação Física e por quê. 
( ) Verificar como os alunos percebem os conteúdos teóricos 
desenvolvidos em aulas de Educação Física. 
(  ) É que no Ensino Médio as aulas são percebidas pelos alunos 
como atividades recreativas e de lazer, e na~são são 
consideradas como uma prática específica de atividade 
esportiva. 
A seqüência correta é: 
a) V, F, F, V. 
b) F, F, V, F. 
c) V, V, V, F. 
d) F, V, F, V. 
 
38. KOLYNIAK (2000) considera o movimento humano 
consciente como objeto de estudo da Educação Física: todo 
movimento corporal que possibilite uma representação psíquica e 
uma interferência voluntária imediata ou mediata é considerado 
como movimento humano consciente. O autor complementa 
citando que ao reconhecer o movimento humano consciente 
como objeto de estudo da Educação Física, faz com que a 
prática da disciplina deixe de ser o núcleo para ser as partes. 
Portanto, é necessário estabelecer um conjunto de referências 
conceituais e experiências motoras que envolvam todos os níveis 
de ensino. Qual é essa prática que referencia as experiências 
motoras? 
Marque a alternativa correta. 
a) A motricidade é o movimento consciente como objeto de 

estudo da Educação Física, acrescenta que o ambiente 
escolar não é propício para o professor desenvolver 
conteúdos que ajudam na formação de cidadãos mais 
conscientes. 

b) As aulas de Educação Física para alunos e educadores não é 
mais aquela que trabalha apenas capacidades que se limitam 
ao corpo, deixando de lado outros aspectos que possam 
influenciar no comportamento do indivíduo. 

c) A reprodução de movimentos comandados pelo professor, 
deixaram de enfatizar apenas o desenvolvimento do aspecto 
motor, ou seja, o "fazer pelo fazer", não são mais as 
características das aulas de Educação Física. 

d) A Educação Física tem como objeto de estudo o 
conhecimento das manifestações que compõem a cultura 
corporal, ou seja, as formas de representação do mundo 
através do corpo, como os jogos, os esportes, as danças, a 
ginástica, as lutas e outras práticas corporais. 

 
39. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física 3º

 

e 4º
 

ciclos do ensino fundamental sugerem que os conteúdos 
devem estar divididos em três grupos, todos três articulados 
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entre si, respeitando a diversidade de práticas da cultura 
brasileira, considerando os níveis de crescimento e 
desenvolvimento e as possibilidades de aprendizagem dos 
alunos nesta etapa da escolaridade. Estes conteúdos devem 
ainda explicitar os aspectos anatômicos, fisiológicos, 
bioquímicos, biomecânicos, sensitivos e emocionais, devem 
despertar o interesse dos alunos, para que consigam gerenciar 
sua atividade corporal de forma autônoma (BRASIL, 1998). 
Quais são esses conteúdos? 
Marque a alternativa incorreta. 
a) Primeiro: esportes, jogos, lutas e ginásticas. 
b) Segundo: atividades rítmicas e expressivas. 
c) Terceiro: conhecimentos sobre o corpo. 
d) Segundo: esportes, jogos, lutas e conhecimentos sobre o 

corpo. 
 
40. Não basta reproduzir o gesto motor, é necessário ensinar 
embutindo conceitos, para que os alunos entendam a execução 
eficiente da habilidade motora. Com isso, ela ajuda a formar a 
visão crítica e consciente do movimento. Assim são dois os 
conteúdos que são de fundamental importância para 
compreender a natureza do conhecimento sobre o corpo, uma 
vez que estes possam levar o aluno a ter ações críticas com 
relação aos movimentos, consequentemente proporcionando 
uma vida mais saudável. Quais são estes dois conteúdos de 
fundamental importância?  
Marque a alternativa correta. 
a) Saúde e biomecânica. 
b) Técnicas e habilidades. 
c) Procedimentais e atitudinais. 
d) Conceituais e atitudinais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 




