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Cargo: Professor de Educação Básica (Educação Física)  
 
Língua Portuguesa 
 

A violência mora ao lado 

ROSELY SAYÃO 
Vivemos na cultura da violência, e tal fato afeta profundamente 
a formação dos mais novos. Todos os pais tomam medidas 
que miram à segurança dos filhos e transmitem, nas 
entrelinhas, lições nem sempre benéficas sobre a vida em 
comum. Muitos, por exemplo, não permitem que os filhos 
andem ou usem transporte público até a escola. Do mesmo 
modo, só deixam que eles frequentem locais que consideram 
seguros, como clubes, festas em casa de colegas, shoppings 
etc. 
O que os mais novos aprendem com isso? Que as pessoas 
que frequentam esses locais são ou ameaçadoras, no caso dos 
impedimentos, ou amigáveis, no caso das autorizações. Pois 
um acontecimento que envolveu um grupo de adolescentes de 
classe média é exemplar para mostrar os equívocos cometidos 
com boas intenções - como quase sempre, é claro. 
Um grupo de amigos, todos por volta dos 14 anos 
encontraram-se num shopping de uma região nobre da cidade. 
Muitos pais autorizam que seus filhos façam tal programa por 
achar que lá eles estão seguros. Por quê? Porque os 
shoppings têm um serviço de segurança e porque os 
frequentadores costumam ter o mesmo estilo de vida, pois 
pertencem ao mesmo grupo social. Grande engano. 
Em certo momento, o grupo foi abordado por outro grupo 
composto por jovens um pouco mais velhos. No confronto 
público, garotas e garotos foram humilhados, agredidos moral e 
fisicamente e obrigados a fazer coisas que não queriam. 
O confronto tinha o objetivo de criar uma hierarquia social pelo 
uso da violência, ou seja, identificar quais eram os fortes e os 
fracos entre os que compartilhavam o mesmo espaço público. 
E atenção para um detalhe sério: muitos adultos estavam no 
entorno e nenhum deles tomou uma única atitude. 
Que reflexões esse lamentável caso pode provocar? De 
largada, que a violência está tão banalizada que nem sempre 
percebemos que ela está instalada também no grupo social 
que frequentamos e inclusive em nosso próprio 
comportamento. É a isso que chamamos cultura da violência, e 
cada um de nós tem suas responsabilidades em relação a ela. 
Precisamos considerar, na educação familiar e na escolar, a 
importância da valorização da paz. Aliás, educar para a 
cidadania e para a paz são expressões muito utilizadas por 
pais e por educadores profissionais, mas carecem de sentido 
na prática. 
Se hoje temos crianças e jovens que praticam violências 
cotidianamente é porque temos falhado nesse tipo de 
educação. A educação para a cidadania começa com alguns 
valores: os de justiça, solidariedade e respeito; a negociação 
pacífica de conflitos também deve ter lugar de realce. A escola 
do seu filho contempla, na prática cotidiana, essas questões? E 
na família, como agimos em relação a elas? Precisamos 
lembrar que é participando da vida familiar e escolar que os 
mais novos apreendem os princípios que norteiam nossa 
prática de vida. 
E é por isso que repetem, a seu modo, certos comportamentos 
aprendidos ou não contidos. 
 
01.  Identifique a alternativa correta quanto à tese defendida 
pela autora registrada no primeiro parágrafo: 
I- A violência está tão presente na vida de todos nós que afeta 
a formação que os pais dão aos filhos, visando principalmente 
à segurança deles. 
II- A violência está presente na classe baixa e afeta a formação 
que os pais dão aos filhos, visando principalmente à segurança 
deles. 

III- A violência está presente na classe baixa e média  e os da 
classe alta não sofrem devido as várias formas de se 
protegerem.  
a) Apenas II está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
02. Assinale a alternativa correta quanto a conclusão registrada 
no oitavo parágrafo e as medidas que a autora considera 
eficazes para o combate da violência: 
l - Trabalhar as boas qualidades, os bons sentimentos entre as 
pessoas na vida familiar e escolar. 
II – É preciso revitalizar os valores morais e sociais; ensinar e 
dar exemplos de solidariedade, de justiça e de respeito. 
III – Saber dialogar em situações de conflito, pois é assim que 
os mais jovens aprendem.  
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas lll está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03. Identifique a alternativa correta quanto ao recurso 
argumentativo que a autora usou no último período do sétimo 
parágrafo: 
a) A relação de consequência e causa. Por causa de nossa 

falha nesse tipo de educação, a consequência hoje é a 
prática da violência por crianças e jovens. 

b) A relação de causa e consequência. Por causa de nossa 
falha nesse tipo de educação, a consequência hoje é a 
prática da violência por crianças e jovens. 

c) A relação de consequência e consequência. Por causa de 
nossa falha nesse tipo de educação, a consequência hoje é 
a prática da violência por crianças e jovens. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Identifique a alternativa correta quanto a Oração 
Coordenada Sindética Explicativa: 
a) Ninguém podia queixar-se, porquanto eu estava cumprindo o 

meu dever. 
b) “O sol apareceu, cortou o nevoeiro.”(José Fonseca 

Fernandes). 
c) Tens razão, contudo não te exaltes. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto à formação das 
palavras por Composição por Justaposição: 
I- Cor-de-rosa 
II- Fidalgo 
III- Cantochão 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto a Concordância 
Verbal: 
a) Vão anexos os pareceres das comissões técnicas. 
b) “Não fossem o rádio de pilha e as revistas, que seria de 

Elisa”? (J. Arnaldo). 
c) “Não foram precisos cem anos para aquilo terminar.” 

(Ricardo Ramos). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
07. Aponte a alternativa correta quanto a formação das 
palavras por derivação parassintética:  
a) Sapataria. 
b) Desligar. 
c) Jogador. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. Assinale a alternativa correta quanto a estrutura das 
palavras por elementos modificadores da significação dos 
primeiros: 
a) Vogal de ligação e consoante de ligação.  
b) Raiz, radical e tema. 
c) Afixos (prefixos, sufixos), desinência e vogal temática. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
09. Identifique a alternativa quanto a Oração Subordinada 
Adverbial Causal: 
a) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
b) Os retirantes deixaram a cidade tão pobre como vieram. 
c) Fazia tanto frio que meus dedos estavam endurecidos. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
10. Marque a alternativa correta quanto a Regência Nominal: 
a) Juca assistiu ao jogo. 
b) Eles aspiravam a altas dignidades. 
c) “O seu coração anseia um confidente.” (C. Castelo Branco). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
11. No século passado, a Educação Física esteve 
estreitamente vinculada às instituições militares e à classe 
médica. Esses vínculos foram determinantes, tanto no que diz 
respeito à concepção da disciplina e suas finalidades quanto ao 
seu campo de atuação e à forma de ser ensinada. Visando 
melhorar a condição de vida, muitos médicos assumiram uma 
função higienista e buscaram modificar os hábitos de saúde e 
higiene da população. A Educação Física, então, favoreceria a 
educação do corpo, tendo como meta: 
a) A constituição de uma mente saudável e equilibrada 

filosoficamente, menos suscetível economicamente. 
b) A constituição de uma mente saudável e equilibrada 

socialmente, menos suscetível politicamente. 
c) A constituição de um físico saudável e equilibrado 

organicamente, menos suscetível às doenças. 
d) A constituição de um físico saudável e equilibrado 

fisiologicamente, mais suscetível às doenças. 
 

12. No início deste século, a Educação Física, ainda sob o 
nome de ginástica, foi incluída nos currículos dos Estados da 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e 
São Paulo. Nessa mesma época a educação brasileira sofria 
uma forte influência do movimento escola-novista, que 
evidenciou a importância da Educação Física no 
desenvolvimento integral do ser humano. Essa conjuntura 
possibilitou que profissionais da educação na III Conferência 
Nacional de Educação, em 1929, discutissem os métodos, as 
práticas e os problemas relativos ao ensino da Educação 
Física. 
A Educação Física que se ensinava nesse período era 
baseada nos métodos europeus — o sueco, o alemão e, 
posteriormente, o francês —, que:  
a) Se firmavam em princípios filosóficos. 
b) Se firmavam em princípios biológicos. 
c) Se firmavam em princípios sociológicos. 
d) Se firmavam em princípios econômicos. 
 
13. Após 1964, a educação, de modo geral, sofreu as 
influências da tendência tecnicista. O ensino era visto como 
uma maneira de se formar mão-de-obra qualificada. Era a 
época da difusão dos cursos técnicos profissionalizantes. 
Nesse quadro, em 1968, com a Lei n. 5.540, e, em 1971, com a 
5.692, a Educação Física teve seu caráter instrumental 
reforçado:  
a) Era considerada uma atividade prática, voltada para o 

desempenho técnico e físico do aluno. 
b) Era considerada uma atividade prática, voltada para o 

desempenho tático e físico do aluno. 
 

c) Era considerada uma atividade teórica, voltada para o 
desempenho tático e psicológico do aluno. 

d) Era considerada uma atividade teórica, voltada para o 
desempenho técnico e psicológico do aluno. 

 
14. As relações entre Educação Física e sociedade passaram a 
ser discutidas sob a influência das teorias críticas da educação: 
questionou-se seu papel e sua dimensão política. Ocorreu 
então uma mudança de enfoque, tanto no que dizia respeito à 
natureza da área quanto no que se referia aos seus objetivos, 
conteúdos e pressupostos pedagógicos de ensino e 
aprendizagem. No primeiro aspecto, se ampliou a visão de uma 
área biológica, reavaliaram-se e enfatizaram-se as dimensões 
psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, concebendo o aluno 
como ser humano integral. No segundo, se abarcaram 
objetivos educacionais mais amplos (não apenas voltados para 
a formação de um físico que pudesse sustentar a atividade 
intelectual), conteúdos diversificados (não só exercícios e 
esportes) e pressupostos pedagógicos mais humanos (e não 
apenas adestramento). 
Atualmente se concebe a existência de algumas abordagens 
para a Educação Física escolar no Brasil que resultam:  
a) Da socialização de diferentes teorias psicológicas, filosóficas 

e concepções fisiológicas. 
b) Da articulação de diferentes teorias econômicas, 

sociológicas e concepções filosóficas. 
c) Da articulação de diferentes teorias genéticas, fisiológicas e 

concepções anatômicas. 
d) Da articulação de diferentes teorias psicológicas, 

sociológicas e concepções filosóficas. 
 

15. Nas escolas, embora já seja reconhecida como uma área 
essencial, a Educação Física ainda é tratada como “marginal”, 
que pode, por exemplo, ter seu horário “empurrado” para fora 
do período que os alunos estão na escola ou alocada em 
horários convenientes para outras áreas e não de acordo com 
as necessidades de suas especificidades (algumas aulas, por 
exemplo, são no último horário da manhã, quando o sol está a 
pino). Outra situação em que essa “marginalidade” se 
manifesta é no momento de planejamento, discussão e 
avaliação do trabalho, no qual raramente a Educação Física é 
integrada. Muitas vezes o professor acaba por se convencer da 
“pequena importância” de seu trabalho, distanciando-se da 
equipe pedagógica, trabalhando isoladamente. 
Paradoxalmente, esse professor é uma referência importante 
para seus alunos, pois a Educação Física propicia: 
a) Uma experiência de aprendizagem diferenciada ao mobilizar 

os aspectos físicos, sociais, éticos e de sexualidade de 
forma intensa e implícita, o que faz com que o professor de 
Educação Física tenha um conhecimento abrangente de 
seus alunos. 

b) Uma experiência de aprendizagem peculiar ao mobilizar os 
aspectos afetivos, sociais, éticos e de sexualidade de forma 
intensa e explícita, o que faz com que o professor de 
Educação Física tenha um conhecimento abrangente de 
seus alunos. 

c) Uma experiência de aprendizagem particular ao mobilizar os 
aspectos afetivos, sociais, éticos e fisiológicos de forma 
intensa e extrínseca, o que faz com que o professor de 
Educação Física tenha um conhecimento abrangente de 
seus alunos. 

d) Uma experiência de aprendizagem potenciada ao mobilizar 
os aspectos afetivos, sociais, éticos e esportivos de forma 
intensa e intrínseca, o que faz com que o professor de 
Educação Física tenha um conhecimento restrito de seus 
alunos. 

 
16. Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais a área de 
Educação Física hoje contempla múltiplos conhecimentos 
produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e 
do movimento. Entre eles, se consideram fundamentais as 
atividades culturais de movimento com finalidades de lazer, 
expressão de sentimentos, afetos e emoções, e com 







3 

 

possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da 
saúde. Trata-se, então, de localizar em cada uma dessas 
manifestações (jogo, esporte, dança, ginástica e luta):  
a) Seus benefícios fisiológicos e sociais e suas possibilidades 

de utilização como instrumentos de comunicação, 
expressão, esporte e cultura, e formular a partir daí as 
propostas para a Educação Física escolar. 

b) Seus benefícios cinesiológicos e psicológicos e suas 
possibilidades de utilização como instrumentos de 
comunicação, esporte, lazer e cultura, e formular a partir daí 
as propostas para a Educação Física escolar. 

c) Seus benefícios fisiológicos e psicológicos e suas 
possibilidades de utilização como instrumentos de 
comunicação, expressão, lazer e cultura, e formular a partir 
daí as propostas para a Educação Física escolar. 

d) Seus benefícios antropológicos e psicológicos e suas 
possibilidades de utilização como instrumentos de 
comunicação, expressão, lazer e cultura, e formular a partir 
daí as propostas para a Educação Física escolar. 

 
17. Garantidas as condições de segurança, o professor pode 
fazer adaptações, criar situações de modo a possibilitar a 
participação dos alunos especiais. Uma criança na cadeira de 
rodas pode participar de uma corrida se for empurrada por 
outra e, mesmo que não desenvolva os músculos ou aumente 
a capacidade cardiovascular, estará sentindo as emoções de 
uma corrida. Num jogo de futebol, a criança que não deve fazer 
muito esforço físico pode ficar um tempo no gol, fazer papel de 
técnico, de árbitro ou mesmo torcer. A aula não precisa se 
estruturar em função desses alunos, mas o professor pode ser 
flexível, fazendo as adequações necessárias. Outro ponto 
importante é em relação a situações de vergonha e exposição 
nas aulas de Educação Física. A maioria das pessoas 
portadoras de deficiências tem: 
a) Traços fisionômicos, alterações morfológicas ou problemas 

de coordenação que as destacam das demais. 
b) Traços fisiológicos, alterações psicológicas ou problemas de 

coordenação que as destacam das demais. 
c) Traços fisionômicos, alterações cinesiológicas ou problemas 

de coordenação que as destacam das demais. 
d) Traços ergonômicos, alterações biométricas ou problemas 

de coordenação que as destacam das demais. 
 

18. Segundo Pires et al (2009), não podemos viver num mundo 
onde as transformações tecnológicas, a informação e a 
comunicação acontecem num ritmo quase esquizofrênico, e 
não estarmos aptos para agir reflexiva e autonomamente sobre 
essa lógica. A mídia-educação, na sua amplitude conceitual e 
nas aberturas metodológicas que faz para a escola, mostra que 
as possibilidades estão postas. Não se trata, óbvio, de 
satanizar as tecnologias e a mídia, ainda que estejamos todos 
tão perpassados por ela nessa sociedade de cultura 
mundializada que corremos o risco de naturalizá-la e não 
percebermos o quanto podemos ser influenciados por ela. Agir 
de acordo com o conceito de mídia-educação não é fazer 
discursos sobre a mídia, mas reconhecê-la como um dos 
principais interlocutores na construção da sociedade, condição 
que chega à escola e, por extensão, à Educação Física 
escolar. Aliás, o campo da cultura esportiva é um dos mais 
relacionados à mídia: 
a) Pelas possibilidades de espetacularização e socialização 

que contém, tão ao gosto dos interesses da mídia. 
b) Pelas possibilidades de internacionalização e 

comercialização que contém, tão ao gosto dos interesses 
da mídia. 

c) Pelas possibilidades de espetacularização e comercialização 
que contém, tão ao gosto dos interesses da mídia. 

d) Pelas possibilidades de expansão e organização que 
contém, tão ao gosto dos interesses da mídia. 

 
19. A televisão influenciaria o nível e tipo de conhecimento que 
os alunos detêm sobre esportes, assim como a forma de 
praticá-lo e de se comportar durante as aulas de Educação 

Física. As cenas de violências exibidas ao vivo induziriam os 
alunos a comportamentos similares. Trata-se de duplo 
fenômeno: a TV exibe a violência porque ela existe, por causa 
da exibição, os alunos se comportam de maneira violenta, tal 
violência na TV é distorcida, dramatizada. Os conflitos nunca 
são resolvidos pelo diálogo, pelo bom senso. Há uma 
banalização da violência e situações de conflitos nas aulas de 
Educação Física são resolvidas com agressão. A influência da 
televisão é percebida também no âmbito institucional, ficou 
evidenciada a influência da televisão e da concepção de 
esporte que ela propaga nas escolas. 
Assim, de acordo com Betti (2003), é preciso considerar a 
existência de um estilo tradicional de transmissão de 
conhecimentos arraigados na cultura escolar. O professor que 
se propõe a discutir e dialogar corre o risco de ser rotulado de 
enrolador, a função principal do professor é transmitir 
conteúdos pré-programados, e, na Educação Física, uma aula 
teórica pode ser percebida como enrolação, porque não é 
prática. Sendo assim, o professor que só se preocupa com os 
conteúdos conceituais deve: 
a) Transmitir que é mais educador do que transmissor.  
b) Refletir que é tanto transmissor quanto educador. 
c) Transmitir que não é transmissor e sim educador. 
d) Transmitir que é mais transmissor do que educador. 
 
20. Segundo Gallahue e Ozmun (2002), o desenvolvimento 
motor representa um aspecto do processo desenvolvimentista 
total e está intrinsecamente inter-relacionado às áreas 
cognitivas e afetivas do comportamento humano, sendo 
influenciado por muitos fatores. A importância do 
desenvolvimento motor ideal não deve ser minimizada ou 
considerada como secundária em relação a outras áreas do 
desenvolvimento. Portanto: 
a) O processo do desenvolvimento psicomotor revela-se 

basicamente por alterações no comportamento motor, do 
bebê ao adulto, é um envolvido no processo independente 
de aprender a mover-se eficientemente, em reação ao que 
enfrentamos diariamente em um mundo em constante 
modificação.  

b) O processo do desenvolvimento motor revela-se 
basicamente por alterações no comportamento motor, do 
bebê ao adulto, é um envolvido no processo permanente de 
aprender a mover-se eficientemente, em reação ao que 
enfrentamos diariamente em um mundo em constante 
modificação. 

c) O processo do desenvolvimento motor revela-se 
basicamente por alterações no comportamento psicológico, 
do bebê ao adulto, é um envolvido no processo permanente 
de aprender a mover-se eficientemente, em reação ao que 
enfrentamos diariamente em um mundo em constante 
modificação. 

d) O processo do desenvolvimento psicomotor revela-se 
basicamente por alterações no comportamento biométrico, 
do bebê ao adulto, é um envolvido no processo permanente 
de aprender a conhecer-se eficientemente, em reação ao 
que enfrentamos diariamente em um mundo em constante 
modificação. 








