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Língua Portuguesa  
 

TEXTO 1 
 

(1)  Um dos maiores choques de minha vida foi na 
noite anterior ao meu primeiro dia de pós-graduação em 
Administração. Havia sido um dos quatro brasileiros 
escolhidos naquele ano, e todos nós acreditávamos, 
ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard, e 
que o Mestrado em si seria sopa. Ledo engano.  

(2) Tínhamos de resolver naquela noite três estudos 
de caso de oitenta páginas cada um. O estudo de caso era 
uma novidade para mim. Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará durante o 
ano, matando assim o primeiro dia de aula. Essas 
informações podem ser dadas antes.   

(3) O primeiro caso a ser resolvido naquela noite era 
de marketing, em que a empresa gastava boas somas em 
propaganda, mas as vendas caíam ano após ano. Havia 
comentários detalhados de cada diretor da companhia, um 
culpando o outro, e o caso terminava com uma análise do 
presidente sobre a situação.  O caso terminava ali, e ponto 
final. Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que 
nunca tinha me ocorrido antes. 

(4) Não havia nenhuma pergunta do professor a 
responder. O que nós teríamos de fazer com aquele 
amontoado de palavras? Eu, como meus outros colegas 
brasileiros, esperava perguntas do tipo: "Deve o presidente 
mudar de agência de propaganda ou demitir seu diretor de 
marketing?". Afinal, estávamos todos acostumados com 
testes de vestibular e perguntas do tipo "Quem descobriu o 
Brasil?".  

(5) Harvard queria justamente o contrário. Queria que 
nós descobríssemos as perguntas que precisam ser 
respondidas ao longo da vida. Uma reviravolta e tanto. Eu 
estava acostumado a professores que insistiam em que 
decorássemos as perguntas que provavelmente iriam cair 
no vestibular.  

(6) Adorei esse novo método de ensino, e quando 
voltei para dar aulas na Universidade de São Paulo, trinta 
anos atrás, acabei implantando o método de estudo de 
casos em minhas aulas. Para minha surpresa, a reação da 
classe foi a pior possível. "Professor, qual é a pergunta?", 
perguntavam-me. E, quando eu respondia que essa era 
justamente a primeira pergunta a que teriam de responder, 
a revolta era geral: "Como vamos resolver uma questão que 
não foi sequer formulada?".  

(7) Temos um ensino, no Brasil, voltado para 
perguntas prontas e definidas, por uma razão muito 
simples: é mais fácil para o aluno e também para o 
professor. O professor é visto como um sábio, um 
intelectual, alguém que tem solução para tudo. E os alunos, 
por comodismo, querem ter as perguntas feitas, como no 
vestibular.  

(8) Assim, nossos alunos estão sendo levados a uma 
falsa consciência, o mito de que todas as questões do 
mundo já foram formuladas e solucionadas. O objetivo das 
aulas passa a ser apresentá-las, e a obrigação dos alunos é 
repeti-las na prova final.  

(9) Em seu primeiro dia de trabalho você vai descobrir 
que seu patrão não lhe perguntará quem descobriu o Brasil 
e não lhe pagará um salário por isso no fim do mês. Nem 
vai lhe pedir para resolver "4/2 = ?". Em toda a minha vida 
profissional nunca encontrei um quadrado perfeito, muito 
menos uma divisão perfeita. Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.  Seu patrão vai 
querer saber de você quais são os problemas que precisam 
ser resolvidos em sua área. Bons administradores são 

aqueles que fazem as melhores perguntas, e não os que 
repetem suas melhores aulas.  

(10) Uma famosa professora de filosofia me disse 
recentemente que não existem mais perguntas a serem 
feitas, depois de Aristóteles e Platão. Talvez por isso não 
encontremos solução para os inúmeros problemas 
brasileiros de hoje. O maior erro que se pode cometer na 
vida é procurar soluções certas para os problemas errados.   

(11) Em minha experiência e na da maioria das 
pessoas que trabalham no dia a dia, uma vez definido qual 
é o verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.  

(12) Se você pretende ser útil na vida, aprenda a fazer 
boas perguntas mais do que sair arrogantemente ditando 
respostas. Se você ainda é um estudante, lembre-se de que 
não são as respostas que são importantes na vida, são as 
perguntas.  
 
S. Kanitz. Disponível em: http://www.kanitz.com/veja/problema.asp.  

Acesso em 22/09/2012. Adaptado. 

01. A compreensão global do Texto 1 nos permite afirmar 
que ele cumpre, prioritariamente, uma função: 

A) literária; seu autor objetiva narrar fatos de sua 
própria experiência, a fim de emocionar os 
leitores. 

B) didática; seu autor pretende ensinar uma lição, 
aprendida a partir de suas experiências pessoais. 

C) doutrinária; seu autor almeja informar o leitor 
acerca das teorias defendidas recentemente. 

D) publicitária; seu autor quer divulgar as qualidades 
mais relevantes da pós-graduação em Harvard. 

E) acadêmica; seu autor deseja apresentar os 
últimos resultados de pesquisa na área 
administrativa. 

02. A principal ideia do Texto 1 pode ser assim 
parafraseada: 

A) Decidir fazer uma pós-graduação fora do país é 
uma caixa de surpresas. 

B) São os métodos de ensino, e não os alunos, que 
fazem a grande diferença. 

C) Ser professor não significa ser sábio, intelectual e 
alguém que tem solução para tudo. 

D) Na vida, importam mais as perguntas feitas do 
que as respostas dadas. 

E) Os filósofos já tinham previsto que não há 
solução para os problemas brasileiros da 
atualidade. 

03. O leitor encontra, no Texto 1, a informação implícita de 
que:  

A) em geral, os métodos de ensino que se adotam 
no Brasil têm formado profissionais pouco 
críticos. 

B) grandes investimentos em propagandas, por 
parte das empresas, são inúteis para alavancar 
as vendas.  

C) estudos de caso se configuram como o método 
mais apropriado para o ensino em nível de pós-
graduação. 

D) é muito comum, no Brasil, que os patrões não 
tenham interesse em conhecer a história do país. 

E) os estudantes devem perseguir o ideal de 
saberem sempre as melhores respostas para as 
perguntas. 
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http://www.kanitz.com/veja/problema.asp


NULA NULA 

NULA 

04. São características que se evidenciam no Texto 1: 

tom bastante pessoal, que se revela, dentre outros 
recursos, pela construção de vários trechos na 
primeira pessoa do singular, como em: “Adorei esse 
novo método de ensino, e quando voltei [...].”. 
argumentação apoiada em autores clássicos; resultam, 
daí, referências a: “Uma famosa professora de 
filosofia” e aos filósofos “Aristóteles e Platão”.   
presença de trechos injuntivos, nos quais o narrador 
dialoga diretamente com o leitor, como se vê em:  “Se 
você pretende ser útil na vida, aprenda a fazer boas 
perguntas mais do que sair arrogantemente ditando 
respostas.”. 
marcante presença de neologismos e de elementos 
não-verbais, a exemplo do que se observa em: “[...] 
seu patrão não lhe perguntará quem descobriu o Brasil 
e não lhe pagará um salário por isso no fim do mês. 
Nem vai lhe pedir para resolver "4/2 = ?".”. 

 
Está(ão) correta(s): 
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 

05. Ao escrever um texto, o autor seleciona palavras e 
expressões que atendam a seus propósitos 
comunicativos. Acerca da seleção feita pelo autor do 
Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “Um dos maiores choques de minha 
vida foi na noite anterior ao meu primeiro dia de 
pós-graduação em Administração.” (1º §), o 
termo destacado é exagerado para a sensação 
que o autor pretende descrever; daí a sua 
inadequação.  

B) Com o termo destacado no trecho: “e todos nós 
acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter 
entrado em Harvard” (1º §), o autor ratifica a ideia 
de que sua crença era bem fundamentada.  

C) No trecho: “Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará 
durante o ano, matando assim o primeiro dia de 
aula.” (2º §), o autor opta por empregar a forma 
verbal destacada em seu sentido denotativo. 

D) Com o segmento destacado no trecho: “Em 
minha experiência e na da maioria das pessoas 
que trabalham no dia a dia” (11º §), o autor 
pretendeu mencionar os trabalhos esporádicos.  

E) No trecho: “Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.” (9º §), o 
autor faz uma referência metafórica aos 
percalços com que todos nos deparamos ao 
longo da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Considerando o sentido que algumas palavras e/ou 
expressões adquirem no Texto 1, analise o que se 
afirma a seguir. 

Com a expressão “ledo engano” (1º §), o autor 
pretende designar um equívoco provocado por 
ingenuidade, ou por falta de informação de quem o 
cometeu. 
Afirmar que “a empresa gastava boas somas em 
propaganda” (3º §) equivale a afirmar que “a empresa 
investia valores vultosos em propaganda”. 
Ao utilizar a expressão “amontoado de palavras” (4º §), 
o autor pretendeu expressar a ideia não apenas de 
que havia muitas palavras, mas também de que elas 
pareciam meio embaralhadas, confusas.  
“Uma famosa professora” (10º §) equivale 
semanticamente a “uma ilustre mestra”. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas.  

07. Em um texto, são frequentes as construções em que 
as relações lógico-discursivas permitem mais de uma 
interpretação. Por exemplo, no trecho: “Em minha 
experiência e na da maioria das pessoas que 
trabalham no dia a dia, uma vez definido qual é o 
verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.”, o segmento 
sublinhado expressa relações de: 

A) tempo ou de condição. 
B) causa ou de consequência. 
C) tempo ou de causa. 
D) condição ou de consequência. 
E) finalidade ou de causa. 

08. Acerca de algumas escolhas morfossintáticas feitas 
pelo autor do Texto 1, assinale a alternativa incorreta.  

O autor optou por utilizar a forma pronominal 
destacada no trecho: “Lá não há aula de inauguração, 
na qual o professor diz quem ele é [...]”. Se tivesse 
optado pela forma “em que”, teria feito, igualmente, 
uma escolha adequada.  
No trecho: “Havia comentários detalhados de cada 
diretor da companhia”, a forma verbal no singular se 
justifica porque, neste caso, o verbo ‘haver’ é 
impessoal. 
O trecho: “Deve o presidente mudar de agência de 
propaganda ou demitir seu diretor de marketing?” 
exemplifica um caso de posposição do sujeito. 
No trecho: “Eu estava acostumado a professores que 
insistiam em que decorássemos as perguntas que 
provavelmente iriam cair no vestibular.”, os dois termos 
destacados introduzem orações de valor restritivo. 
No trecho: “Uma famosa professora de filosofia me 
disse recentemente que não existem mais perguntas a 
serem feitas.”, o autor preferiu utilizar a forma verbal 
destacada no plural, mas, segundo a norma padrão, a 
forma singular estaria igualmente correta. 
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09. Como se sabe, efeitos especiais de sentido podem ser obtidos por meio dos sinais de pontuação. No que se refere à 
utilização desses sinais no Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “todos nós acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard” (1º §), as vírgulas que 
isolam a palavra destacada são inadequadas, pois alteram o sentido do advérbio, fazendo-o mudar de classe 
gramatical.  

B) No trecho: “Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que nunca tinha me ocorrido antes.” (3º §), o ponto 
que antecede o termo destacado, embora não seja obrigatório, é adequado às intenções do autor, que deseja 
enfatizar o segmento final. 

C) No trecho: “O que nós teríamos de fazer com aquele amontoado de palavras?” (4º §), o sinal de interrogação é 
apenas estilístico, já que não se trata, de fato, de uma pergunta.  

D) No trecho: “Temos um ensino, no Brasil, voltado para perguntas prontas e definidas, por uma razão muito simples:” 
(7º §), os dois pontos finais indicam que o autor vai introduzir uma citação. 

E) No trecho: “O maior erro que se pode cometer na vida é procurar soluções certas para os problemas errados.” (10º 
§), o autor poderia ter inserido uma vírgula após a palavra ‘vida’, para enfatizar a expressão “maior erro”. 

 
 

TEXTO 2 
 

 
Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=27
0&orderby=dateA&show=10. Acesso em 17/10/2012. 

 

10. Considerando as funções comunicativas do Texto 2, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, na esfera: 

A) jurídica. 
B) religiosa. 
C) literária. 
D) publicitária. 
E) acadêmica. 
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NULA 

NULA 

NULA 

NULA 

Conhecimentos Pedagógicos  

11. Entre as teorias da aprendizagem, destaca-se o 
sociointeracionismo, segundo o qual a escola revela-
se um palco onde as diferentes culturas interagem, em 
uma relação: 

estática. 
dialética. 
reflexiva. 
dialógica. 
transitiva. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 

12. Segundo Ausubel, o tipo de aprendizagem significativa 
mais básica é quando o aluno estabelece uma 
equivalência entre os símbolos arbitrários e seus 
correspondentes referentes, passando a remeter o 
indivíduo ao mesmo significado. É correto afirmar que 
esse tipo de aprendizagem significativa é denominado 
de aprendizagem: 

A) simbólica.  
B) de conceitos. 
C) de esquemas. 
D) proposicional. 
E) representacional. 

13. A dimensão do Projeto Político-Pedagógico que define 
as ações educativas da escola, visando à efetivação 
de seus propósitos e sua intencionalidade, é 
denominada de dimensão: 

A) política. 
B) jurídica. 
C) pedagógica. 
D) sociocultural. 
E) administrativo-financeira. 

14. A transversalidade se difere da interdisciplinaridade 
porque, apesar de ambas rejeitarem a concepção de 
conhecimento que toma a realidade como um conjunto 
de dados estáveis, a transversalidade refere-se:  

à dimensão didático-pedagógica. 
às interconexões que acontecem nas disciplinas. 
aos temas que permeiam toda a prática educativa. 
à compreensão dos diferentes objetos de 
conhecimento. 
à abordagem epistemológica dos objetos de 
conhecimento. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 

 

15. Os conteúdos previstos no planejamento de ensino 
podem atender a diferentes categorias. Os conteúdos 
que se referem a ações ordenadas dirigidas para a 
realização de um objetivo são tipificados por Zabala 
como conteúdos: 

A) procedimentais. 
B) intencionais. 
C) conceituais. 
D) atitudinais. 
E) factuais. 

16. A escola de qualidade social adota como centralidade:  

o currículo. 
o professor. 
o estudante.  
a comunidade. 
a aprendizagem. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 3 e 5. 

17. A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, 
liga-se à aprendizagem, possibilitando ao aprendiz 
recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor e, nesse 
contexto, apontar para uma avaliação global, que vai 
além do aspecto quantitativo, porque identifica o 
desenvolvimento da autonomia do estudante, que é 
indissociavelmente: 

ético. 
social.  
afetivo. 
político. 
intelectual. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 

18. A LDB 9.394/96 determina que a verificação do 
rendimento escolar observe o seguinte critério: 

A) possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar. 

B) estudos de recuperação, obrigatoriamente ao 
final de cada período letivo.  

C) aplicação de provas bimestrais para 
acompanhamento sistemático da aprendizagem. 

D) obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, duas 
tarefas avaliativas por unidade de ensino. 

E) avaliação classificatória, com prevalência dos 
aspectos quantitativos sobre os qualitativos. 
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19. Conforme o Art. 53. do Capítulo IV da Lei 8.069/90, 
que trata do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte 
e ao Lazer, a criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, sendo-lhes 
assegurado(a): 

A) o acesso a uma escola pública ou privada 
próxima de sua residência. 

B) a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola. 

C) o direito de ser respeitado por seus educadores e 
colegas da escola. 

D) o direito de organização e participação em 
entidades públicas e privadas. 

E) o direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer à justiça, por danos morais.  

20. Conforme o Art. 54. da Lei 8.069/90, é dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

A) atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de um a cinco anos de idade.  

B) oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições dos jovens, adultos e idosos. 

C) ensino profissionalizante, obrigatório e gratuito, 
para os alunos que concluíram a Educação 
Básica.  

D) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

E) atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente, na 
rede privada de ensino. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21. O significado da avaliação do processo ensino-
aprendizagem em Educação Física apresenta 
limitações, que “decorrem do entendimento restrito 
sobre avaliação de ensino e por buscar esse 
entendimento à luz de paradigmas tradicionais, 
insuficientes à compreensão desse fenômeno 
educativo numa perspectiva mais abrangente” 
(Coletivo de Autores, 2009). A partir dessa afirmação, 
assinale a alternativa que não corresponde a 
elementos de relevância do processo avaliativo em 
educação física escolar (EFE). 

A) Inter-relacionamento da avaliação em EFE com o 
Projeto Político-Pedagógico da escola. 

B) Seleção, organização, elaboração e aplicação de 
critérios e metodologias avaliativas referenciadas 
pontualmente a partir de elementos do 
desempenho e da aptidão física. 

C) Superação da simples verificação, viabilizando 
um processo que se desenvolva levando em 
consideração as diferenças individuais na 
aprendizagem. 

D) Consideração dos estágios e níveis de 
desenvolvimento dos alunos, para uma avaliação 
que respeite as condições gerais destes e 
consubstancie as decisões didático-
metodológicas na condução do processo. 

E) Organização, elaboração e operacionalização de 
procedimentos avaliativos que, a partir da retro-
alimentação do processo, oportunize a ampliação 
das possibilidades corporais. 

22. “Avaliar o processo de ensino e aprendizagem é um 
princípio necessário, que deve compreender a 
participação dos alunos nas vivências e a pertinência 
de suas atitudes (atitudinal), a demonstração do 
efetivo aprendizado dos conceitos (conceitual) e a 
manifestação dos procedimentos aprendidos 
(procedimental).” (Neto, 2007). Sobre critérios de 
avaliação em educação física escolar, relacionados às 
dimensões acima descritas, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Os envolvimentos objetivo e subjetivo dos alunos 
em todas as vivências devem ser considerados 
ao se avaliar suas atitudes. 

B) Conhecimentos declarativos bem elaborados e 
compreensão de informações constituem-se em 
critérios para a dimensão conceitual. 

C) Os procedimentos específicos correspondem à 
realização de movimentos requisitados nas 
atividades vivenciadas pelos alunos. 

D) Assiduidade e frequência, enquanto 
componentes da dimensão atitudinal, não 
representam relevância como critérios para o 
processo avaliativo em educação física escolar. 

E) Conhecimento tácito, compreensão de 
demonstrações e execução de movimentos 
reportam a critérios na dimensão procedimental. 

23. A abordagem pedagógica desenvolvimentista 
fundamenta-se nas teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem motora, basicamente nas taxionomias 
de Bloom, hierarquizando, numa sequência normal, os 
conteúdos a serem ensinados (Souza Jr, 2002). São 
características desta abordagem para os anos finais 
do Ensino Fundamental: 

1) taxionomia representada por habilidades 
específicas e movimentos de comunicação não 
verbal. 

2) Habilidades específicas e movimentos de 
comunicação não verbal relacionam-se com 
movimentos culturalmente elaborados. 

3) andar, correr, saltar, segurar/agarrar, 
lançar/arremessar representam movimentos 
fundamentais que, quando manifestados em 
relação ao esporte, por exemplo, assumem 
condição de movimentos específicos e 
culturalmente elaborados. 

4) por ‘comunicação não verbal’ entendem-se as 
atividades motoras mais complexas e 
organizadas, que permitem a expressão como 
ação comunicativa. 

 

Estão corretas: 

A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas.  
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24. Para uma hipotética aula sobre a temática ‘Esporte’, 
com foco no questionamento da imposição do caráter 
imutável deste tema, objetivando a compreensão de 
que o mesmo pode, sim, ser transformado e 
contextualizado, assinale a alternativa que melhor 
traduz a organização das fases desta aula.  

A) Preparação de materiais e situações de ensino, 
roda de conversa para informações iniciais, 
análise coletiva sobre o esporte, articulação de 
aprendizagem social (organização e aplicação 
pelos próprios alunos), roda de conversa de 
caráter avaliativo. 

B) Roda de conversa para informações iniciais, 
preparação de materiais e situações de ensino, 
análise coletiva sobre o esporte, articulação de 
aprendizagem social (organização e aplicação 
pelos próprios alunos), roda de conversa de 
caráter avaliativo. 

C) Preparação de materiais e situações de ensino, 
roda de conversa para informações iniciais, 
articulação de aprendizagem social (organização 
e aplicação pelos próprios alunos), análise 
coletiva sobre o esporte, roda de conversa de 
caráter avaliativo. 

D) Roda de conversa para informações iniciais, 
articulação de aprendizagem social (organização 
e aplicação pelos próprios alunos), preparação de 
materiais e situações de ensino, análise coletiva 
sobre o esporte, roda de conversa de caráter 
avaliativo. 

E) Roda de conversa para informações iniciais, 
preparação de materiais e situações de ensino, 
articulação de aprendizagem social (organização 
e aplicação pelos próprios alunos), análise 
coletiva sobre o esporte, roda de conversa de 
caráter avaliativo. 

25. Os Jogos Cooperativos classificam-se em:  

A) tradicionais, populares e de construção. 
B) inversão, sem perdedores e tradicionais infantis. 
C) resultado coletivo, semi-cooperativos e inversão. 
D) sem perdedores, construção e semi-cooperativos. 
E) populares, de construção e semi-cooperativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. No que se refere a procedimentos de ensino do jogo e 
da brincadeira, no Ensino Fundamental, associando-os 
à pesquisa-ação, é incorreto afirmar que: 

A) apesar da ênfase procedimental nesta etapa, os 
alunos reúnem condições de pesquisar e 
vivenciar vários aspectos do Jogo. 

B) a manipulação das regras se constitui como 
ferramenta inadequada para encaminhamentos 
durante a vivência, podendo ser geradora de 
conflitos, principalmente pelo fato de que 
alterações na estrutura dos jogos e brincadeiras 
podem descaracterizar sua representação da 
cultura de movimento de uma dada realidade. 

C) fazer mudança no que se considera inadequado, 
se constitui num elemento bem-vindo, na 
perspectiva de ter o aluno como sujeito do 
processo criativo em jogos e brincadeiras. 

D) estabelecer comparações para verificação de se 
mudanças feitas nas atividades foram ou não 
adequadas surge como fundamento para a 
renovação da vivência dos jogos e brincadeiras. 

E) vivências mais críticas e elaboradas podem ser 
compreendidas como consequência da 
associação da pesquisa-ação com a temática 
Jogos e Brincadeiras. 

27. Durante os anos finais do Ensino Fundamental, os 
interesses e características dos alunos estão em 
mudança constante. Apresentam pensamentos 
operacionais, lidando com formulação de hipóteses 
nesta fase (Neto, 2007). Imaginando que um professor 
de EFE optou por tratar da temática ‘Jogos e 
Brincadeiras’ numa determinada unidade letiva, qual 
das afirmações abaixo não corresponde a 
características de planejamento para este ciclo da 
educação básica? 

A) Estruturar o planejamento com caráter 
participativo e temático, aproveitando conteúdos 
pertinentes à Educação Física. 

B) Utilizar blocos de conteúdos para organizar a 
sequência de aulas com o tema ‘Jogos e 
Brincadeiras’.  

C) Articular, na perspectiva de planejamento 
participativo, o saber formal com possibilidades 
vividas na realidade concreta. 

D) Explorar, especificamente, jogos e brincadeiras 
que oportunizem o “reconhecimento de si, das 
possibilidades de ação e das propriedades 
externas de materiais-objetos de natureza 
distinta”. 

E) Oportunizar, no trato desta temática, a vivência 
de jogos e brincadeiras em que estejam 
implicados a organização técnico-tática e o 
julgamento de valores em sua arbitragem. 
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28. O jogo é um fenômeno cultural que possui  diferentes 
manifestações,  significados  e  conceitos, assumindo 
importante papel enquanto temática para a  EFE. 
Sobre ele, analise as proposições abaixo.  

1) Os jogos populares somente são realizados em 
locais padronizados e estão ligados às regras e 
aos equipamentos institucionalizados, assim como, 
durante sua prática, nega-se a vida real e parte-se 
para uma esfera temporária de atividade que 
requer competição.  

2) Nos jogos de handebol, voleibol, basquete, futsal, 
futebol de campo, existe um significado central, 
que consiste em atacar, defender, recuar e contra-
atacar, visando marcar gols ou pontos.  

3) Jogos populares são aqueles conhecidos, também, 
como jogos de rua, em que seus elementos podem 
ser alterados ou decididos pelos próprios 
jogadores, com variação no número de 
participantes e uma  flexibilidade de regras, assim 
como não são necessários recursos materiais mais 
sofisticados, pois a gênese dos jogos populares 
está na cultura popular.   

4) O jogo cooperativo não é baseado em resultados 
finais de vencedor; ele acaba como uma 
ferramenta que coloca a diversão e o prazer acima 
de resultados. A cooperação é um processo em 
que os objetivos são comuns, as ações são 
compartilhadas, e os resultados são benéficos a 
todos. 

 
Estão corretas: 

A) 2, 3 e 4, apenas.  
B) 1, 2 e 3, apenas.   
C) 1 e 4, apenas.   
D) 1, 2 e 4, apenas.   
E) 1, 2, 3 e 4. 

29. "Uma de nossas tarefas é educar para não aceitar 
passivamente a injustiça [...] e como educadores 
temos de transmitir outros valores. Podemos oferecer  
a alternativa da solidariedade e do senso crítico diante 
do egoísmo e da resignação" (Brown, 1995, p. 31) 
além, é claro da libertação da competição. 
Referenciado pelo trecho acima, é incorreto afirmar 
que:  

A) esta é uma visão que se aproxima de uma 
educação física crítico-emancipadora. 

B) processo e resultado são etapas indistintas 
quando o assunto é JOGO COOPERATIVO. 

C) são sempre bem-vindas ações que integrem e 
evitem eliminação nas práticas de JOGOS. 

D) uma relação equilibrada entre a elaboração e a 
flexibilização das regras de um jogo ou 
brincadeira possibilita expressão de criatividade. 

E) as manifestações de comportamento 
excessivamente competitivo por parte de crianças 
e jovens em práticas de jogos podem estar 
associadas ao modo de organização social em 
que vivemos. 

 

30. A Dança é uma temática e um conteúdo da Educação 
Física Escolar (EFE) no Ensino Fundamental. Em 
relação a essa temática, analise as proposições 
abaixo. 

1) Deve-se tratá-la numa perspectiva que supere o 
“movimentar-se dissociado dos aspectos sociais 
e históricos que norteiam sua prática”. 

2) Um dos seus objetivos na EFE é estabelecer 
conexões dentro de contextos históricos, sociais 
e culturais. 

3) Nas aulas de EFE que tratam da dança, podemos 
entender que a expressão espontânea é a 
primeira forma de participação dos alunos, 
ignorando os temas formais. 

4) “Compreender as relações que são estabelecidas 
entre corpo, dança, cultura e sociedade” 
(Lomakine, 2007) é objetivo específico da Dança, 
quando tratada nos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

5) “Tratar das danças com interpretações técnicas, 
que buscam aprimoramentos em construção de 
coreografias e apresentações, a partir da criação 
dos próprios alunos” fere os objetivos de 
democratização das aulas de EFE.   

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 2 e 4. 
C) 1, 2, 3 e 5. 
D) 3 e 5. 
E) 1, 3 e 4.        

31. Identificar possibilidades para se mover e dançar 
representa consciência corporal. Relacionando esta 
consciência com a temática ‘Dança’, quais alternativas 
não devem ser exploradas para o desenvolvimento 
deste conteúdo? 

A) Corpo em movimento e imobilidade. 
B) Transferência de peso e gestural. 
C) Movimentos dos segmentos corporais 

dissociados de ritmos. 
D) Ações como: passos, saltos, viradas, locomoção. 
E) Uso simétrico e assimétrico do corpo. 

32. Ao abordarmos a temática ‘Dança’, nas aulas de EFE, 
alguns cuidados são necessários. Assinale a 
alternativa que não contempla esses cuidados. 

A) Oferecer aos alunos alternativas, ao realizar 
atividades. 

B) Explorar a grande variedade de modalidades de 
dança. 

C) Buscar a superação de preconceitos com relação 
a alguns tipos de dança. 

D) Compreender a dança como um componente que 
pode contribuir, quando bem conduzida, para o 
combate ao sexismo e questões emocionais. 

E) Do ponto de vista social, entender que 
determinadas manifestações da dança acabam 
por representar comportamentos inadequados ao 
ambiente escolar, não sendo, portanto, 
interessante discutir sobre essas modalidades. 
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33. “A Ginastica (arte de exercitar o corpo nu), na escola, 
precisa ser entendida como uma forma de exercitação, 
com ou sem o uso de aparelhos (…)” (Coletivo de 
Autores, 1992). O que as formas de ginástica devem 
promover na Educação Básica? 

1) Diferentes possibilidades de saltar, equilibrar, 
balancear, trepar e girar. 

2) Soluções diversas aos problemas advindos de 
movimentos fundamentais. 

3) Identificação de sensações afetivas e 
sinestésicas. 

4) Compreensão, a partir de formas diversas de 
manifestação da ginástica, de seus elementos 
técnicos. 

5) Organização e apresentação de sequências 
ginásticas com movimentações aprendidas e 
criadas. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 3, 4 e 5, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas.  

34. A ginástica apresenta uma razoável quantidade de 
modalidades em sua estrutura. Além dessas 
modalidades, nos traz também uma amplitude elevada 
de elementos, de acordo com cada uma delas. Sobre 
os saltos, que representam alguns desses elementos, 
correlacione as colunas abaixo. 

 Saltos Características 
 

1) Estendido (    ) Rápida flexão dos 
joelhos na fase 
aérea, tocando-os 
com as mãos. 

2) Grupado (    ) Salto horizontal, 
saindo de frente e 
terminando de 
costas para um 
determinado ponto. 

3) Carpado (    ) Salto para o alto, 
com corpo 
totalmente reto e 
braços erguidos. 

4) Meio-giro (    ) Após saída de 
frente, girar e 
terminar novamente 
de frente. 

5) Giro inteiro (    ) Pernas, na fase 
aérea, lançadas 
retas à frente, com 
as mãos dirigidas às 
pontas dos pés. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 
A) 3, 4, 1, 5, 2. 
B) 2, 4, 1, 5, 3. 
C) 1, 5, 3, 4, 2. 
D) 2, 5, 3, 4, 1. 
E) 3, 5, 1, 4, 2. 

35. O eixo temático ‘Ginástica’, quando abordado nos 
anos finais do Ensino Fundamental, deveria discutir a 
“organização do conhecimento da ginástica, 
confrontando fundamentos e materiais, estabelecendo 
semelhanças e diferenças entre suas formas de 
manifestação, relacionando-as a vida” (Coletivo de 
Autores, 1992). Qual das alternativas abaixo não 
corresponde a esse enunciado? 

A) Vivenciar fundamentos da ginástica rítmica e 
ações com aparelhos-objetos móveis. 

B) Experimentar fundamentos de diferentes formas 
de ginástica e confrontá-los com outras ações 
corporais presentes no Jogo, na Luta, na Dança e 
no Esporte. 

C) Experimentar e confrontar modalidades 
ginásticas atuais com os métodos Sueco, 
Francês e Calistênico. 

D) Estruturar sequências gímnicas, com movimentos 
aprendidos e criados, dentro e fora do espaço 
escolar. 

E) Vivenciar elementos da ginástica artística, 
especificamente com aparelhos formais. 

36. “Movimentar-se faz parte da história da humanidade 
em busca de conquista territorial, alimento, poder e 
sobrevivência, entre outros. Por isso, talvez, o 
movimento da luta, ao longo do tempo, se caracterize 
como de grande importância dentro desse contexto” 
(Freitas, 2007). As manifestações e compreensões 
sobre as lutas se mostram diferentes, se compararmos 
o Ocidente com o Oriente. Essas diferenças são 
representativas dos valores presentes na dinâmica 
social de cada realidade. Como as formas de ‘Lutas’, 
enquanto conteúdo, devem ser abordadas na 
Educação Básica? 

1) O conteúdo ‘Lutas’ deve ser associado com 
brincadeiras, como cabo-de-guerra, braço-de-
ferro etc. 

2) Deve-se proporcionar aos alunos práticas de 
modalidades midiatizadas de lutas e artes 
marciais, na perspectiva de reprodução de seus 
valores. 

3) Devem-se resgatar as representações de lutas, a 
partir de seus elementos históricos e bases 
filosóficas de suas práticas. 

4) Deve-se abordar, exclusivamente, a 
representação de elementos da formação étnica 
brasileira relacionados com a temática ‘Lutas’. 

5) Devem-se discutir elementos regulamentares das 
lutas, na perspectiva de respeito à ética, ao 
contexto de prática e às intenções do coletivo, em 
detrimento da supervalorização da técnica. 

 
Estão  corretas, apenas: 

A) 1, 3 e 5. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 1 e 5.  
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37. “Desde sempre, o “eu-corpo”, no conjunto do “nós-
corpo”, cria possibilidades qualitativas da expressão 
corporal como linguagem. Nesses conjuntos de 
manifestações da cultura tematizada nas aulas de 
EFE, está a Capoeira” (Kohl, 2012). Como expressão 
de luta, jogo, esporte ou dança, a Capoeira apresenta 
uma série de componentes em sua constituição. 
Assinale a alternativa que não apresenta coerência 
com o trato da Capoeira na escola.  

A) Abordar a Capoeira nas dimensões atitudinais, 
conceituais e procedimentais, estimulando o 
aluno a conhecer esta manifestação, associando-
a à nossa cultura. 

B) Discutir a Capoeira a partir de suas variações e 
diferentes formas de expressão. 

C) Compreender a Capoeira através da 
representação de um dos componentes da 
formação étnica brasileira. 

D) Reconhecer os elementos técnicos da Capoeira, 
como fundamentos para a formalização de sua 
pratica em federações e disputas de rodas entre 
grupos distintos. 

E) Identificar, na Capoeira, características que 
encaminhem para sua interpretação como jogo, 
dança, luta ou esporte. 

38. O Atletismo constitui-se uma modalidade esportiva das 
mais representativas da temática ‘Esporte’, no seio da 
EFE. Em seu interior estão as práticas do correr, saltar 
e lançar/arremessar. Essas expressões foram criadas 
pelo homem, a partir de necessidades que emergiram 
de sua interação com o meio, na busca de 
sobrevivência e subsistência. Sobre essa modalidade 
e seus aspectos regulamentares, processo ensino-
aprendizagem e manifestações, analise as 
proposições a seguir. 

1) Em relação às corridas, podemos classificá-las 
em acordo com: terreno, presença ou não de 
obstáculos, distância e quantidade de 
participantes. 

2) Ao tratarmos do ensino-aprendizagem do 
atletismo, precisamos compreender as 
características internas desta modalidade, no 
sentido de consubstanciar os procedimentos 
metodológicos a serem selecionados. 

3) Nas provas de revezamento, só é permitida uma 
passagem de bastão fora da zona demarcada na 
pista de corrida. 

4) Assim como os lançamentos – dardo, martelo e 
disco – os saltos também se apresentam 
divididos em três formas de expressão no 
atletismo. 

5) Atualmente, nas provas de corridas de pista, é 
permitida apenas uma largada falsa, sendo, a 
partir da segunda, o participante desclassificado 
da competição. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 2. 
E) 1 e 5.  

39. Handebol, basquete, voleibol e futsal são 
“Modalidades Esportivas Coletivas” (MEC) e, como 
tais, apresentam características gerais de aproximação 
e particularidades que as diferenciam. Essas 
características, comuns e específicas, acabam se 
constituindo como balizadoras do ensino-
aprendizagem de seus conhecimentos. Assinale, 
dentre as alternativas a seguir, aquela que não 
contempla características dessas modalidades. 

A) Podemos chamá-las de ‘modalidades esportivas 
coletivas’ pelo fato de apresentarem o confronto 
entre duas equipes, a partir de posicionamento e 
movimentações particulares num espaço de jogo, 
buscando marcar “gols” ou pontos. 

B) As MEC têm sua prática e seu desenvolvimento 
num ambiente de jogo recheado de incertezas: 
imprevisibilidade, aleatoriedade e variabilidade. 

C) Os jogos e brincadeiras se constituem num 
grande aliado para, ao conduzirmos o processo 
ensino-aprendizagem de modalidades coletivas, 
resgatarmos saberes construídos pelos alunos 
fora do ambiente da escola, utilizando-os como 
auxílio em sua compreensão e prática. 

D) A compreensão, por parte dos alunos, da 
existência e das características dos elementos 
técnicos e táticos das MEC e o respeito às 
possibilidades desses mesmos alunos em sua 
vivência representam elementos de suma 
importância para o ensino-aprendizagem dos 
componentes da temática ‘Esporte’. 

E) As MEC podem ser caracterizadas, a partir de 
sua estrutura interna, como modalidades de 
predominância de habilidade fechadas. 

40. Sobre métodos aplicados no processo ensino-
aprendizagem do esporte, especificamente das 
Modalidades Esportivas Coletivas (MEC), analise as 
proposições abaixo.  

1) O método parcial é caracterizado pela 
fragmentação do ensino em unidades funcionais 
de atividades em pequenos jogos. 

2)  “Conhecido ao desconhecido, fácil ao difícil, 
simples ou complexo, divisão do movimento em 
fases funcionais”. Esta é uma referência ao 
método analítico-sintético. 

3) Apesar de proporcionar um maior prazer para o 
aluno, por abordar constantemente o jogo, a 
utilização exclusiva do método da confrontação 
pode levar, pela incidência de erros sobre as 
componentes técnicas e táticas, a um 
distanciamento dos objetivos do jogo. 

4) Buscando adequações que contemplem as 
necessidades do jovem iniciante, o Global-
Funcional apresenta-se através de uma sequência 
de atividades relacionadas às técnicas do jogo, 
devidamente articuladas com a série em questão. 

5) As MEC, como conteúdo da educação física 
escolar, vinculadas à temática ‘Esporte’, podem, 
indistintamente, ser tratadas por qualquer método, 
apresentando, por parte dos alunos, o mesmo 
nível de compreensão dos conhecimentos. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 2 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 4 e 5. 
E) 1 e 5. 
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41. Acerca do ensino dos Jogos envolvendo esporte 
coletivo nas aulas de EFE, analise as proposições 
abaixo.  

1) Implemento, ocupação de espaço, alvo, 
adversários e colegas são elementos que 
precisamos considerar para a construção do 
caminho até a prática do jogo formal. 

2) “Do fácil ao difícil, do simples ao complexo, do 
conhecido ao desconhecido”. Esta é uma 
sequência a ser considerada no aprendizado geral 
do esporte, mais especificamente das modalidades 
coletivas. 

3) Hierarquizar problemas relacionados com a 
estrutura do jogo. 

 
Estão corretas: 

A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 1 e 3, apenas. 

42. Preocupados com questões que podem levar a uma 
esportivização das aulas de educação física escolar, 
podemos ter atitudes e preocupações em nossa 
prática pedagógica que contribuam para uma 
participação crítica, alegre, produtiva e contextualizada 
da temática ‘Esporte’. Com base nessa ideia, 
correlacione as colunas abaixo.  

 
1) Que o aluno perceba 

que aprender pode ser 
tão bom quanto brincar. 

(    ) Linguagem na 
forma e no 
conteúdo 
 

2) Tratar a temática 
esporte como um 
momento criador e 
responsável, abrindo 
espaço para a 
ampliação da 
participação do aluno 
como sujeito do 
processo. 
 

(    ) Valores morais e 
volutivos 

3) Atenção à forma de 
comunicação com os 
alunos, buscando 
frases e palavras 
positivas e 
questionadoras, na 
perspectiva de geração 
de problemas. 
 

(    ) Inclusão 

4) Direito de todos na 
perspectiva da necessi- 
dade de movimento. 
 

(    ) Caráter lúdico 

5) Promover o desenvolvi- 
mento do espírito 
coletivo, contemplando 
a generosidade e o 
respeito, aos colegas 
participantes, ao jogo 
em si e às regras, com 
participação dos alunos 
em sua adaptação e 
aplicação. 

(    ) Ampliação de 
possibilidade e 
ressignificação 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 1, 2, 5. 
B) 5, 3, 2, 1, 4. 
C) 3, 2, 5, 4, 1. 
D) 5, 3, 4, 1, 2. 
E) 3, 5, 4, 1, 2. 

43. Numa hipotética aula de EFE, tematizando o handebol, 
um dos alunos, que está cumprindo a função de 
goleiro, arremessa a bola e marca um gol para sua 
equipe. Sobre a participação do goleiro no jogo de 
handebol, analise as proposições abaixo.  

1) Após um arremesso de um jogador da equipe 
adversária, o goleiro, dentro da sua área de meta, 
rebate a bola que, após sair pela linha de fundo, 
será reposta pelo próprio goleiro. 

2) Após o goleiro realizar uma defesa, com a bola 
sendo recuperada por um seu companheiro de 
equipe, este goleiro poderá recebê-la em 
devolução apenas estando dentro de sua área de 
meta. 

3) Após o goleiro realizar uma defesa, com a bola 
sendo recuperada por um seu companheiro de 
equipe, este goleiro poderá recebê-la em 
devolução, apenas estando fora de sua área de 
meta. 

4) Após um arremesso de um jogador da equipe 
adversária, o goleiro, dentro da sua área de meta, 
rebate a bola que, após sair pela linha de lado, 
será reposta pelo próprio goleiro. 

 
Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 4. 
B) 2 e 3. 
C) 1 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 2 e 4. 

44. Numa hipotética aula de EFE, tematizando o voleibol, 
um dos alunos, que está cumprindo a função de líbero, 
salta e, de dentro da área de defesa, passa a bola 
para o outro lado da quadra. Sobre componentes 
regulamentares, táticos e técnicos do voleibol, assinale 
a alternativa correta.  

A) As posições no voleibol são: levantador, líbero, 
armador e atacante. 

B) Para efeito de identificação do sacador, as 
posições são estabelecidas pelo sentido horário, 
e o rodízio pelo sentido anti-horário. 

C) O líbero, num jogo de voleibol, pode cumprir 
todas as funções, exceto a de sacador. 

D) Assim como o levantador pode efetuar sua ação 
de armação de qualquer parte do espaço de jogo, 
os atacantes também têm essa permissão 
regulamentar. 

E) No voleibol só pode haver, no máximo, seis 
substituições por set e, caso um participante 
substituído retorne ao jogo, só poderá fazê-lo 
respeitando o limite de substituições e no lugar 
do colega que havia entrado em seu lugar. 
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45. Numa hipotética aula de EFE, tematizando o futsal, um dos alunos, que está cumprindo a função de goleiro-linha, chuta a 
bola e marca um gol para sua equipe. Sobre a participação do goleiro no jogo de futsal, assinale a alternativa correta.  

A) Após um chute de um jogador da equipe adversária, o goleiro, dentro da sua área de meta, rebate a bola que vai 
diretamente para um seu companheiro, podendo este, de qualquer parte da quadra de jogo, devolvê-la ao seu 
goleiro. 

B) Após um chute de um jogador da equipe adversária, o goleiro, dentro da sua área de meta, rebate a bola que vai 
diretamente para um seu companheiro, podendo este, apenas da quadra ofensiva, devolvê-la ao seu goleiro. 

C) Executada a cobrança de um arremesso de meta e após a bola ter ultrapassado a linha de meia quadra, mesmo sem 
ter sido jogada ou tocada por um adversário, esta poderá ser devolvida ao goleiro que efetuou a sua reposição. 

D) Executada a cobrança de um arremesso de meta e após a bola ter ultrapassado a linha de meia quadra, tendo sido 
jogada ou tocada por um adversário, esta poderá ser devolvida ao goleiro que efetuou a sua reposição. 

E) Executada a cobrança de um arremesso de meta e sem que a bola tenha ultrapassado a linha de meia quadra, e 
também sem ter sido jogada ou tocada por um adversário, esta poderá ser devolvida ao goleiro que efetuou a sua 
reposição. 

46. Sobre métodos aplicados à EFE e suas características, correlacione as colunas abaixo. 

 Métodos  Características 

1) métodos ginásticos (     ) Estimulam, respectivamente, o saber sobre a construção, enquanto os 
outros estimulam a construção do saber.  

2) metodologia a partir do 
coletivo de autores 

(     ) Análise, Análise-síntese, Brainstorming, Perguntas Operacionalizadas, 
Checklist. 

3) métodos indutivos e 
dedutivos 

(     ) Caminho ou procedimento consciente, organizado  racionalmente com a 
finalidade de tornar o trabalho mais fácil e mais produtivo para o alcance 
de determinada meta. 

4) conceito /definição de 
métodos de ensino 

(     ) Emerge da problematização, a partir de elementos norteadores do 
conteúdo e confrontação com a realidade concreta e dinâmica do aluno. 
 
 

5) exemplos / possibilidades 
de métodos criativos de 
ensino na educação física 

(     ) Buscam a formação do ser humano, caracterizando-se por atitudes 
voltadas para o enobrecimento da alma e fortalecimento do corpo, 
consciência higiênica e/ou militar etc. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) 1, 5, 4, 2, 3. 
B) 3, 4, 2, 5, 1. 
C) 1, 2, 4, 5, 3. 
D) 3, 5, 4, 2, 1. 
E) 3, 5, 2, 1, 4. 

47. Sobre habilidades técnicas de ensino aplicadas à EFE, correlacione as colunas abaixo. 

Técnicas de ensino  Características 
 

1) planejamento 
participativo 

(    ) Perguntas abertas, sem definição de uma resposta certa, levando à formulação 
de hipóteses e reorganização de conceitos em novos padrões. 

2) perguntas divergentes (    ) Estimulam a busca por respostas mais definidas e de considerável raciocínio, 
através de comparações e conclusões. 

3) perguntas exploratórias (    ) Reforço, uso de exemplos, perguntas exploratórias, preleção, variação de 
estímulos. 

4) técnicas de ensino: 
tipos/possibilidades 

(    ) Emerge das relações entre as experiências cotidianas dos alunos e experiências 
acadêmicas dos professores. 

5) perguntas em alta ordem (    ) Perguntas utilizadas para estimular esforço criador, levando à reflexão e crítica de 
pontos de debate. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 2, 4, 5, 3, 1. 
B) 1, 5, 4, 2, 3. 
C) 3, 4, 2, 5, 1. 
D) 2, 5, 4, 1, 3. 
E) 2, 4, 5, 1, 3. 
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48. Assinale a alternativa que não contempla funções referentes ao papel do professor de Educação Física na escola. 

A) Organizar e dirigir situações de aprendizagem articuladas contextualizadas.  
B) Administrar a progressão da aprendizagem.  
C) Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho. 
D) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 
E) Trabalhar competências como saberes absolutos, na perspectiva de linearizar o comportamento dos alunos. 

49. A Educação Física, a partir da intencionalidade de constituir-se numa prática democrática, inclusiva e afirmativa, tem o 
objetivo de: 

A) estabelecer relações equilibradas e construtivas com os pares. 
B) conhecer e experimentar formas plurais de manifestação de movimentos. 
C) Identificar, vivenciar e ressignificar normas e convenções de regulamentação presentes em seus conteúdos ou 

temáticas. 
D) estimular comportamentos voltados para modelos precisos de execuções e performance esportiva, como 

representações da sociedade midiatizada. 
E) incentivar a participação na construção/elaboração do planejamento. 

50. Sobre considerações metodológicas, avaliação em Educação Física, abordagens e prática pedagógica, analise as 
proposições a seguir. 

1) Os métodos ginásticos (alemão, calistênico, francês, etc) têm-se constituído num caminho bem atualizado para as 
aulas de EFE, principalmente pela abordagem do conteúdo ‘Ginástica’, na perspectiva da cultura corporal. 

2) Em se tratando de avaliação, entendemos que, ao abordarmos o movimento como objeto de estudo da EF, a 
importância de um modelo rígido, adotado por parte do professor, vem contribuir bastante para mediarmos o 
processo ensino-aprendizagem de forma mais crítica e precisa. 

3) Embora possamos considerar que nosso aluno em EFE vai às aulas na intenção eminente de se movimentar, 
precisamos dar conta de todas as dimensões – atitudinal, conceitual e procedimental – em nossa prática 
pedagógica. 

4) As diversas abordagens pedagógicas da EFE que emergiram a partir da década de 80 do século passado, 
demonstraram, como justificativa, a intencionalidade de confirmar o modelo de esportivização da EFE brasileira. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

 

A) 2 e 4. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1. 
D) 3. 
E) 1 e 3. 
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