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Cargo: Professor de Educação Básica – Educação Física 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
 
“Revendedores de carros usados anunciaram ontem em São 
Paulo uma queda de 20% nas vendas desde que começou a 
discussão sobre um possível racionamento de gasolina. Eles 
acreditam que com o aumento dos carros novos, previsto para 
este mês, apesar de a decisão ter sido adiada sine die, a 
situação poderá agravar-se. 
                                      (Jornal do Brasil, Cad. 1. P. 1. 16/1/1977) 
 
01. O significado do latinismo “sine die” é: 
a) Para o dia seguinte. 
b) Para a próxima semana. 
c) Para o próximo mês. 
d) Sem data fixa. 
 
02. Quem prevê o aumento dos carros novos é/são: 
a) O Estado de São Paulo. 
b) O Jornal do Brasil. 
c) Os postos de gasolina. 
d) Os revendedores de carros usados. 
 
03. De acordo com a notícia, o aumento dos carros novos poderá 
ocasionar. 
a) Um aumento nos preços dos carros usados. 
b) Uma diminuição nas vendas de carros usados. 
c) Um aumento de 20% nas vendas de carros novos. 
d) Uma queda de 20% nos preços dos carros usados. 
  
04. Em “Os homens afirmam que a vida é uma constante luta 
entre o bem e o mal, o certo e o errado.”, temos a ocorrência de. 
a) Discurso direto. 
b) Discurso indireto. 
c) Discurso indireto livre. 
d) Não existe, na afirmação, nada referente a discursos. 
 
05. Ao transpormos o discurso direto para o indireto, na frase 
abaixo, obteremos apenas uma opção correta.  Assinale-a: 
“- Virão buscar o corpo ainda pela manhã? - perguntou a viúva, 
aflita.” 
 
a) A viúva aflita perguntou se o corpo será buscado pela manhã. 
b) A viúva, aflita, perguntou-nos se viríamos buscar o corpo pela 

manhã. 
c) Eles perguntaram à viúva se poderiam buscar o corpo pela 

manhã. 
d) Pela manhã buscarão o corpo?- perguntou a aflita viúva. 
 
06. Ao transformarmos a frase abaixo utilizando o coletivo 
correspondente, obteremos: 
“Os religiosos, invariavelmente, reuniam-se às quintas-feiras.” 
a) O conclave, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
b) O congresso, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
c) A congregação, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras.  
d) A chusma, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
 
07. Quanto à acentuação, a única alternativa que admite acento 
em todas as palavras é: 
a) Epitafio, despota, solicito (adj.), aqüifero. 
b) Futrica, parametro, vadio, xerox. 
c) Volatil, sensacional, rubrica, presidencia. 
d) Escritorio, champanha, biceps, angular. 
 
08. O plural da frase abaixo encontra-se corretamente grafado 
em: 
“Era um belo cavalo alazão.” 
a) Eram dois belos cavalos alazões. 
b) Eram belos cavalos alazãos. 
c) Eram uns belos cavalos alazãos. 
d) Eram belos cavalos alazões. 

09. A palavra ‘discussão” apresenta a seguinte transcrição 
fonética: 
a) /d/ /i//s/ /k/ /u/ /S/ /ã/ /o/ 
b) /d/ /i/  /s/ /c/ /u/ /S/ /ã/ /o/ 
c) /d/ /i/ /s/ /k/ /u/ /Ç/ /ã/ /o/ 
d) /d/ /i/ /s/ /c/ /u/ /s/ /ã/ /o/ 
  
10. A palavra “transposição” apresenta o seguinte sentido: 
a) Movimento para além de. 
b) Movimento mais para trás. 
c) Substituição, em lugar de. 
d) Posição em frente de. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. Segundo SANTOS (2007) as aulas de Educação Física, no 
Ensino Médio, vêm sofrendo com a evasão dos alunos, pois o 
seu conteúdo não vem ao encontro das expectativas deles. Por 
que isso acontece? 
Marque a alternativa correta. 
a) Gera uma ênfase negativa no desenvolvimento e na 

aprendizagem de habilidades esportistas nas aulas de 
Educação Física. 

b) Porque os mesmos conteúdos já foram desenvolvidos no 
ensino fundamental. 

c) Não existe desinteresse pelos alunos em geral pelas aulas de 
Educação Física. 

d) Porque a educação física deixa de somar-se à educação 
intelectual e à educação moral. 

 
12. A prática esportiva é tratada por um número considerável de 
professores como a própria Educação Física, ou seja, estes 
professores lecionam aulas que podemos denominar como 
“aulas de esporte” e não educação física (BETTI, 1999). Um dos 
fatores que contribuem para o ensino apenas do esporte é a 
negação de outros conteúdos da Educação Física (MARTINS, 
2012). O que leva os professores de Educação Física a 
utilizarem deste expediente? 
Marque a alternativa correta. 
a) É porque os professores se sentem mais seguros em aplicar 

aquilo que eles já vivenciaram por diversas vezes. 
b) É que esporte como conteúdo nas aulas de Educação Física 

sempre é trabalhado com muita contextualização 
preenchendo as demais carências educacionais dos alunos. 

c) Dizem os professores que o esporte nunca foi um forte 
integrante cultural de nossa sociedade, mas a partir do 
momento que foi inserido na escola, sempre teve grande 
influencia na Educação Física escolar. 

d) É que o esporte é capaz de suprir todos os objetivos que a 
Educação Física exige como disciplina escolar. 

 
13. Na Educação Física, o contexto de desenvolvimento dos 
conteúdos é diferenciado das demais disciplinas, ao longo da 
história dessa disciplina, priorizaram-se os conhecimentos do 
saber fazer e não o saber sobre a cultura corporal ou como se 
relacionar nas manifestações dessa cultura (DARIDO e 
RANGEL, 2005). Em qual dimensão está relacionado o saber 
fazer? 
Marque a alternativa correta. 
a) Dimensão Cultural. 
b) Dimensão Conceitual. 
c) Atitudinal. 
d) Dimensão Procedimental. 
 
14. As lutas sempre se mostraram muito ricas e competentes em 
alcançar alguns objetivos da educação física na escola, como as 
experiências motoras, o contato corporal, a elaboração de 
estratégias de combate, e a troca de informações entre os 
alunos. Qual dos aspectos abaixo não condiz com a realidade 
das lutas? 
Marque a alternativa correta. 
a) No aspecto motor, observamos a lateralidade, o controle do 

tônus muscular, o equilíbrio, a coordenação global, a ideia de 
tempo e espaço e a noção de corpo. 
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b) No aspecto cognitivo, as lutas favorecem a percepção, o 
raciocínio, a formulação de estratégias e a atenção. 

c) No aspecto social podemos observar posturas adversas com 
reação a determinadas atitudes, como as posturas sociais, a 
socialização e a perseverança. 

d) No aspecto afetivo, podemos observar em nossos alunos 
alguns aspectos como o respeito e a determinação. 

 
15.  No início da década de 1990, o Coletivo de Autores (1992) 
divulgou uma proposta de metodologia do ensino da Educação 
Física, discutindo a área como componente curricular da 
Educação Básica, essa referência influenciou significativamente 
o redimensionamento pedagógico da Educação Física brasileira, 
notadamente no que diz respeito ao critério de organização do 
conhecimento e seu vínculo com a cultura, desnaturalizando a 
compreensão de corpo e movimento predominantes até então. A 
partir dessa referência, outras discussões foram realizadas e 
retomadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000). Qual é 
a proposta de metodologia de ensino da Educação Física que foi 
referida? 
Marque a alternativa correta. 
a) A Psicomotricidade, no desenvolvimento psicomotor do aluno. 
b) A aprendizagem motora, fundamentada na psicologia 

desenvolvimentista. 
c) O Método Desportivo Generalizado. 
d) A Cultura Corporal de Movimento. 
 
16. Qual é a abordagem pedagógica que destina-se 
principalmente às crianças de quatro a quatorze anos, defende 
que as aulas de Educação Física promovam a aquisição de 
habilidades motoras, como andar, correr, saltar, arremessar, 
rolar, respeitando certos padrões apontados como ideais para 
cada faixa etária e que serão úteis ao longo da vida do aluno. 
Ressaltando-se ainda que não se deve defender a Educação 
Física como meio de solucionar os problemas de cunho social do 
Brasil, mas sim privilegiar nas aulas de Educação Física a 
aprendizagem do movimento para obtenção e desenvolvimento 
das habilidades motoras. 
Marque a alternativa correta. 
a) A esportivista. 
b) A crítico-superadora. 
c) A desenvolvimentista. 
d) A construtivista. 
 
17. Qual é o tipo de esporte que quando focalizado na escola, 
tem por finalidade democratizar e gerar cultura pelo movimento 
de expressão do indivíduo em ação como manifestação social e 
de exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão e a 
competitividade exacerbada. Assim, o professor, ao trabalhar o 
esporte-educação, além de proporcionar aos alunos a vivência 
de diferentes modalidades, deve levá-los a refletir de forma 
crítica, não só sobre os problemas que envolvem o esporte na 
sociedade, tais como a utilização de drogas ilícitas para melhoria 
da performance, a corrupção e violência, mas também sobre 
seus aspectos positivos, como a geração de empregos, o 
desenvolvimento de pesquisas científicas, tanto no tocante a 
novas tecnologias, como na área médica. 
Marque a alternativa correta. 
a) O esporte educação. 
b) O esporte participação. 
c) O esporte performance. 
d) O esporte midiático. 
 
18. Segundo Batistella (2001), a motricidade global tem como 
objetivo a realização e a automação dos movimentos globais 
complexos, que se desenrolam num certo período de tempo e 
que exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares. O 
que é que a motricidade global desenvolve na criança? 
Marque a alternativa correta. 
a) Desenvolve a atividade reflexa do corpo com respeito ao 

espaço. 
b) A motricidade global envolve movimentos que envolvem 

grandes grupos musculares em ação simultânea, com vistas 

à execução de movimentos voluntários mais ou menos 
complexos. 

c) É a área básica do desenvolvimento motor que está apoiada 
na sequência de desenvolvimento do cérebro. 

d) A motricidade global requer a capacidade de controlar os 
músculos pequenos do corpo, a fim de atingir a execução 
bem-sucedida da habilidade. 

 
19. As atividades tônicas, que estão relacionadas à atitude, 
postura e a atividade cinética, orientada para o mundo exterior. 
Essas duas orientações da atividade motriz (tônica e cinética), 
com a incessante reciprocidade das atitudes, da sensibilidade e 
da acomodação perceptiva e mental, correspondem aos 
aspectos fundamentais da função muscular, que deve assegurar 
a relação com o mundo exterior graças aos deslocamentos e 
movimentos do corpo (mobilidade) e assegurar a conservação do 
equilíbrio corporal, infra-estrutura de toda ação diferenciada 
(tono). A função tônica se apresenta em um plano fisiológico, em 
dois aspectos: o tono de repouso o estado de tensão permanente 
do músculo que se conserva inclusive durante o sono; o tono de 
atitude, ordenado e harmonizado pelo jogo complexo dos 
reflexos da atitude, sendo estes mesmos, resultado das 
sensações proprioceptivas e da soma dos estímulos 
provenientes do mundo exterior (ROSA NETO, 1996).  A imagem 
corporal como resultado complexo de toda a atividade cinética, 
sendo a imagem do corpo a síntese de todas as mensagens, de 
todos os estímulos e de todas as ações que permitam a criança 
se diferenciar do mundo exterior, e de fazer do “EU” o sujeito de 
sua própria existência. Podendo ser definido no plano educativo, 
como a chave de toda a organização da personalidade 
(PEREIRA, 2002). De acordo com o texto, que tipo de elementos 
motores trata-se?  
Marque a alternativa correta. 
a) Organização espacial. 
b) Esquema corporal. 
c) Organização temporal. 
d) Avaliação motora. 
 
20. Como podemos chamar a conceituação que pode ser vista 
também à luz da fenomenologia da percepção, como lugar da 
consciência, no sentido literal ou figurado. Fazemos dela algo tão 
natural quanto o corpo próprio do ser humano. O corpo se 
transforma na medida em que adquire sentido, quando se torna 
referência na transição e transmissão de dados e ideias. Parece 
que o corpo que se revela na motricidade primária traduz uma 
linguagem motora; por exemplo, nas crianças, os gestos, as 
mímicas, os grunhidos revelam palavras que expressam as suas 
necessidades. Logo, pode-se dizer com Merleau-Ponty (1969), 
que o ser humano se move, fala e depois aprende apenas a 
aplicar diversamente o princípio da palavra.  Essa linguagem 
motora pode ser objeto do que chamamos de educação física, 
pois existe todo um repertório de motricidade contido nos 
conteúdos da sua prática que nos reporta à motricidade primitiva 
(ou ausente) da nossa consciência, mas presente na nossa 
capacidade de responder a qualquer esforço ou estímulos. 
Marque a alternativa correta. 
a) Corporeidade. 
b) Motricidade. 
c) Linguagem corporal perceptiva. 
d) Motricidade sistêmica. 




