
PROVA OBJETIVA – PROCESSO SELETIVO – FUNÇÃO 3.03-PEB II -EDUCAÇÃO FÍSICA– PILAR DO SUL – SP – 2013  

1 
 

QUESTÃO 01 

O Artigo 6o da Lei Federal 9394/96 determina que é 
dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 

dos: 
a)  menores, a partir dos cinco anos de idade, no 

ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 
11.114, de 2005) 

b) menores, a partir dos cinco anos e meio de idade, 

no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 
11.114, de 2005) 

c) menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 
fundamental. (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 

2005) 

d) menores, a partir dos seis anos e meio de idade, no 
ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 

11.114, de 2005) 
 

QUESTÃO 02 
Segundo o Artigo 13 da Lei Federal 9394/96, os 

docentes incumbir-se-ão de: 

I-participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

II-elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

III-zelar pela disciplina e moral dos alunos; 

IV-estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; 

V-ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI-colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. 
a) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II, III, IV, V e VI estão 
corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II, IV, V, e VI estão 

corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 03 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

De acordo com o Artigo 18 da lei Federal 9394/96 os 
sistemas municipais de ensino compreendem: 

( )I-as instituições do ensino fundamental e de 
educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal e estadual. 
( )II-as instituições de educação infantil criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; 

(  )III-os órgãos municipais de educação. 
a) V-, F-, V. 

b) F-, V-, F. 
c) V-, V-, F. 

d) F-, V-, V. 

 
QUESTÃO 04 

O Artigo 27 da Lei Federal 9394/96 determina que os 
conteúdos curriculares da educação básica observarão, 

ainda, as seguintes diretrizes: 

I-a difusão de valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II-consideração das condições de escolaridade dos 
alunos em cada estabelecimento; 

III-orientação para o trabalho; 
IV-promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não-formais. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 05 
Conforme o Artigo 34 da Lei Federal 9394/96,  a 

jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos: 

a) três horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

b) três horas e meia de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período 

de permanência na escola. 
c) quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 
d) quatro horas e meia de trabalho efetivo em sala de 

aula, sendo progressivamente ampliado o período 
de permanência na escola. 

 
QUESTÃO 06 

O Artigo 17 da Lei Federal 8069/90 estabelece que o 

direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade: 

a)  física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
b) psíquica, ética e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

c) física, estética e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

d) física, psíquica e estética da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
 

QUESTÃO 07 
O Artigo 53 da Lei Federal 8069/90 estabelece que 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, assegurando-se-lhes: 
I-igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; 
II- direito de ser respeitado por seus educadores; 
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III-direito de contestar critérios avaliativos, não 

podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 

IV-direito de organização e participação em entidades 
estudantis; 

V-acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência. 

a) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
 

QUESTÃO 08 

Conforme estabelece o Artigo 58 da Lei Federal 
8069/90, no processo educacional respeitar-se-ão os 

valores: 
a) culturais, artísticos e disciplinatórios próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 

b) culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 
social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de 
cultura. 

c) disciplinatórios, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 
d) culturais, disciplinatórios e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 

 
QUESTÃO 09 

A Lei Federal 8069/90 no Artigo 232, determina que 
submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento 

terá como pena: 
a) detenção de três a seis meses. 
b) detenção de seis meses. 
c) detenção de seis meses a um ano. 
d) detenção de seis meses a dois anos. 
 
QUESTÃO 10 

De acordo com o Artigo 245 da Lei Federal 8069/90, 
deixar o médico, professor ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente, terá como 

pena : 
a) multa de três salários de referência, aplicando-se o 

triplo em caso de reincidência. 

b) multa de três a cinco salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

c) multa de três a dez salários de referência, 
aplicando-se o triplo em caso de reincidência. 

d) multa de três a vinte salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

QUESTÃO 11 

Segundo a Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, assim, é papel do Estado democrático 

facilitar o acesso à: 
a) educação, investir na escola, para que esta 

instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 
possibilidades de participação política e ética. 

b) educação, investir na escola, para que esta 

instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 
possibilidades de participação política e social. 

c) educação, investir na escola, para que esta 
instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 

possibilidades de participação ética e social. 

d) educação, investir na escola, para que esta 
instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 

possibilidades de participação moral e social. 
 

QUESTÃO 12 
Analise as informações abaixo contidas  na Introdução 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e coloque V 

para Verdadeiro e F para Falso. 
(  )I-Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem, 

portanto, um referencial para fomentar a reflexão, 
que já vem ocorrendo em diversos locais, apenas 

sobre os currículos municipais. O conjunto das 

proposições, expressas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, tem como objetivo estabelecer 

referenciais a partir dos quais a educação possa 
atuar, decisivamente, no processo de construção da 

disciplina. 
(  )II-Esses referenciais buscam orientar e garantir a 

coerência das políticas de melhoria da qualidade de 

ensino, socializando discussões, pesquisas e 
recomendações, subsidiando a participação de 

técnicos e professores brasileiros, principalmente 
daqueles que se encontram mais isolados, com 

menor contacto com a produção pedagógica atual. 

( )III-Os Parâmetros Curriculares Nacionais configuram 
uma proposta aberta e flexível, a ser concretizada 

nas decisões regionais e locais sobre currículos e 
sobre programas de transformação da realidade 

educacional empreendidos pelas autoridades 

governamentais, pelas escolas e pelos professores. 
a) V-, F-, V. 

b) V-, F-, F. 
c) F-, V-, V. 

d) V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 13 

Segundo a Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais é que a __________— expressa na 
construção dos princípios de respeito mútuo, justiça, 

diálogo e solidariedade — seja uma reflexão sobre as 

diversas atuações humanas e que a escola considere o 
convívio escolar como base para sua aprendizagem, 

não havendo descompasso entre “o que diz” e “o que 
faz”. Partindo dessa perspectiva, o tema transversal 

_______ traz a proposta de que a escola realize um 
trabalho que possibilite o desenvolvimento da 
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autonomia moral, o qual depende mais de experiências 

de vida favoráveis do que de discursos e repressão. No 
convívio escolar, o aluno pode aprender a resolver 

conflitos em situações de diálogo, pode aprender a ser 
solidário ao ajudar e ao ser ajudado, pode aprender a 

ser democrático quando tem oportunidade de dizer o 
que pensa, submeter suas ideias ao juízo dos demais e 

saber ouvir as ideias dos outros. 

a) ética. 
b) moral. 

c) disciplina. 
d) pluralidade cultural. 

 

QUESTÃO 14 
A Introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

afirma que o nível de saúde das pessoas reflete a 
maneira como vivem, numa interação dinâmica entre 

potencialidades individuais e condições de vida. Não se 
pode compreender ou transformar a situação de um 

indivíduo ou de uma comunidade sem levar em conta 

que ela é produzida: 
a) nas relações com o meio ,mental, social e moral.  

b) nas relações com o meio físico, social e cultural.  
c) nas relações com o meio físico, mental e cultural.  

d) nas relações com o meio físico, social e moral.  
 

QUESTÃO 15 

Conforme a Introdução dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais a abordagem construtivista afirma o papel 
mediador dos padrões _______________, para 

integrar, num único esquema explicativo, questões 
relativas ao desenvolvimento individual e à pertinência 

cultural, à construção de conhecimentos e à interação 
social. 

a) culturais. 

b) morais. 
c) éticos. 

d) intersociais. 
 

QUESTÃO 16 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 
Física trazem uma proposta que procura democratizar, 

humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, 
buscando ampliar, de uma visão apenas: 

a)  disciplinatória, para um trabalho que incorpore as 

dimensões afetivas, cognitivas e morais dos alunos. 
Incorpora, de forma organizada, as principais 

questões que o professor deve considerar no 
desenvolvimento de seu trabalho, subsidiando as 

discussões, os planejamentos e as avaliações da 
prática de Educação Física. 

b) biológica, para um trabalho que incorpore as 

dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos 
alunos. Incorpora, de forma organizada, as 

principais questões que o professor deve considerar 
no desenvolvimento de seu trabalho, subsidiando 

as discussões, os planejamentos e as avaliações da 

prática de Educação Física. 
c) estética, para um trabalho que incorpore as 

dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos 

alunos. Incorpora, de forma organizada, as 

principais questões que o professor deve considerar 
no desenvolvimento de seu trabalho, subsidiando 

as discussões, os planejamentos e as avaliações da 
prática de Educação Física. 

d) biológica, para um trabalho que incorpore as 
dimensões afetivas, cognitivas e morais dos alunos. 

Incorpora, de forma organizada, as principais 

questões que o professor deve considerar no 
desenvolvimento de seu trabalho, subsidiando as 

discussões, os planejamentos e as avaliações da 
prática de Educação Física. 

 

QUESTÃO 17 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 

Física afirmam que as abordagens que tiveram maior 
impacto a partir de meados da: 

a) década de 40 são comumente denominadas de 
psicomotora, construtivista e behaviorista com 

enfoques da psicologia crítica, com enfoque 

sociopolítico, embora outras transitem pelos meios 
acadêmico e profissional, como, por exemplo, a 

sociológica-sistêmica e a antropológica-cultural. 
b) década de 50 são comumente denominadas de 

psicomotora, construtivista e desenvolvimentista 

com enfoques da psicologia crítica, com enfoque 
sociopolítico, embora outras transitem pelos meios 

acadêmico e profissional, como, por exemplo, a 
sociológica-sistêmica e a antropológica-cultural. 

c) década de 60 são comumente denominadas de 
psicomotora, construtivista e behaviorista com 

enfoques da psicologia crítica, com enfoque 

sociopolítico, embora outras transitem pelos meios 
acadêmico e profissional, como, por exemplo, a 

sociológica-sistêmica e a antropológica-cultural. 
d) década de 70 são comumente denominadas de 

psicomotora, construtivista e desenvolvimentista 

com enfoques da psicologia crítica, com enfoque 
sociopolítico, embora outras transitem pelos meios 

acadêmico e profissional, como, por exemplo, a 
sociológica-sistêmica e a antropológica-cultural. 

 

QUESTÃO 18 
Analise as informações abaixo contidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Educação Física e coloque V 
para Verdadeiro e F para Falso. 

( )I-Na perspectiva construtivista, a intenção é a 
construção do conhecimento a partir da interação 

do sujeito com o mundo, e para cada criança a 

construção desse conhecimento exige elaboração, 
ou seja, uma ação sobre o mundo. Nesta 

concepção, a aquisição do conhecimento é um 
processo construído pelo indivíduo durante toda a 

sua vida, não estando pronto ao nascer nem sendo 

adquirido passivamente de acordo com as pressões 
do meio. Conhecer é sempre uma ação que implica 

esquemas de assimilação e acomodação num 
processo de constante reorganização.  

( )II-A meta da construção do conhecimento é 
evidente quando alguns autores propõem como 
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objetivo da Educação Física respeitar o universo 

ético e moral dos alunos, explorar a gama múltipla 
de possibilidades educativas de sua atividade lúdica 

e, gradativamente, propor tarefas cada vez mais 
complexas e desafiadoras com vista à construção 

do conhecimento. 
( )III-A proposta teve o mérito de levantar a questão 

da importância de se considerar o conhecimento 

que a criança já possui na Educação Física escolar, 
incluindo os conhecimentos prévios dos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem. Essa 
perspectiva também procurou alertar os 

professores sobre a importância da participação 

ativa dos alunos na solução de problemas. 
a) F-, V-, V. 

b) V-, F-, F. 
c) V-, F-. V. 

d) V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 19 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 
Física afirmam que a abordagem desenvolvimentista é 

dirigida especificamente para a faixa etária até: 
a)  06 anos e busca nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento uma fundamentação para a 

Educação Física escolar. É uma tentativa de 
caracterizar a progressão normal do crescimento 

físico, do desenvolvimento motor e da 
aprendizagem motora em relação à faixa etária e, 

em função dessas características, sugerir aspectos 
ou elementos relevantes à estruturação de um 

programa para a Educação Física na escola.  

b) 10 anos e busca nos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento uma fundamentação para a 

Educação Física escolar. É uma tentativa de 
caracterizar a progressão normal do crescimento 

físico, do desenvolvimento motor e da 

aprendizagem motora em relação à faixa etária e, 
em função dessas características, sugerir aspectos 

ou elementos relevantes à estruturação de um 
programa para a Educação Física na escola.  

c) 14 anos e busca nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento uma fundamentação para a 
Educação Física escolar. É uma tentativa de 

caracterizar a progressão normal do crescimento 
físico, do desenvolvimento motor e da 

aprendizagem motora em relação à faixa etária e, 
em função dessas características, sugerir aspectos 

ou elementos relevantes à estruturação de um 

programa para a Educação Física na escola.  
d) 18 anos e busca nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento uma fundamentação para a 
Educação Física escolar. É uma tentativa de 

caracterizar a progressão normal do crescimento 

físico, do desenvolvimento motor e da 
aprendizagem motora em relação à faixa etária e, 

em função dessas características, sugerir aspectos 
ou elementos relevantes à estruturação de um 

programa para a Educação Física na escola.  
 

QUESTÃO 20 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 
Física afirmam que a Educação Física é entendida 

como uma área que trata de um tipo de conhecimento, 
denominado: 

a)  cultura da estética corporal, que tem como temas 
o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a capoeira e 

outras temáticas que apresentarem relações com 

os principais problemas dessa cultura corporal de 
movimento e o contexto histórico-social dos alunos. 

b) cultura corporal de movimento, que tem como 
temas o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a 

capoeira e outras temáticas que apresentarem 

relações com os principais problemas dessa cultura 
corporal de movimento e o contexto histórico-social 

dos alunos. 
c) cultura estética de movimento, que tem como 

temas o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a 
capoeira e outras temáticas que apresentarem 

relações com os principais problemas dessa cultura 

corporal de movimento e o contexto histórico-social 
dos alunos. 

d) cultura corporal da competição, que tem como 
temas o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a 

capoeira e outras temáticas que apresentarem 

relações com os principais problemas dessa cultura 
corporal de movimento e o contexto histórico-social 

dos alunos. 
 

QUESTÃO 21 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Educação Física, o  _____________ do aluno é o eixo 

fundamental que norteia a concepção e a ação 
pedagógica da Educação Física escolar, considerando 

todos os aspectos ou elementos, seja na 
sistematização de conteúdos e objetivos, seja no 

processo de ensino e aprendizagem, para evitar a 

exclusão ou alienação na relação com a cultura 
corporal de movimento. 

a) princípio da competição. 
b) princípio da inclusão. 

c) princípio da disciplina. 

d) princípio da normatização. 

 
QUESTÃO 22 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 

Física afirmam que, os valores, os preconceitos, e os 
estereótipos presentes no ambiente são o pano de 

fundo determinante para a geração de interesses e 
motivações dos alunos e, nesse contexto, deve-se 

valorizar: 

a) a função moral da escola como espaço de 
experiências em que ampla parcela da população 

pode ter acesso à prática e à reflexão da cultura 
corporal de movimento. 

b) a função disciplinar da escola como espaço de 

experiências em que ampla parcela da população 
pode ter acesso à prática e à reflexão da cultura 

corporal de movimento. 
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c) a função social da escola como espaço de 

experiências em que ampla parcela da população 
pode ter acesso à prática e à reflexão da cultura 

corporal de movimento. 
d) a função ética da escola como espaço de 

experiências em que ampla parcela da população 
pode ter acesso à prática e à reflexão da cultura 

corporal de movimento. 

 
QUESTÃO 23 

Analise as informações abaixo contidas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Educação Física e responda: 

I-Gradualmente, ao longo do processo de 

aprendizagem, o aluno concebe as práticas 
culturais de movimento como instrumentos para o 

conhecimento e a expressão de sensações, 
sentimentos e emoções individuais nas relações 

com o outro. 
II-Em paralelo com a construção de uma melhor 

coordenação corporal ocorre uma construção de 

natureza mais sutil, de caráter mais subjetivo, que 
diz respeito ao estilo pessoal de se movimentar 

dentro das práticas corporais cultivadas 
socialmente. 

III-Essas práticas corporais constituem um espaço de 

desenvolvimento e formação da personalidade, na 
medida em que permitem ao indivíduo 

experimentar e expressar diversas formas de ser e 
estar no mundo, contribuindo para a construção de 

seu estilo pessoal de jogar, lutar, dançar e brincar. 
Mais ainda, de sua maneira pessoal de aprender a 

jogar, a lutar, a dançar e a brincar. Pode-se falar 

em estilo agressivo, irreverente, obstinado, 
elegante, cerebral, ousado, retraído, entre outros. 

Nessas práticas o aluno explicita para si mesmo e 
para o outro como é, como se imagina ser, como 

gostaria de ser e, portanto, conhece e se permite 

conhecer pelo outro. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 24 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 
Física afirmam que a __________________ se refere 

aos instrumentos que pretendem avaliar o final de um 
processo de aquisição de um conteúdo. Poderá ser 

utilizada enquanto momento de formalização do 

processo e deverá expressar para o aluno o nível 
atingido dentro dos objetivos de aprendizagem 

propostos. 
a) avaliação diagnóstica ou somativa. 

b) avaliação formativa ou diagnóstica. 

c) avaliação final ou somativa. 
d) avaliação formativa ou somativa. 

 
QUESTÃO 25 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Educação Física nos ciclos finais do ensino 

fundamental, vão se consolidando possibilidades e 

necessidades de aprendizagem cada vez mais 
específicas, em função de as condições cognitivas, 

afetivas e motoras dos alunos permitirem cada vez 
mais um distanciamento do próprio objeto de ensino. 

Ou seja, percebe-se com nitidez que, embora se trate 
de instrumentos para o lazer e a recreação, as práticas 

da cultura corporal de movimento podem constituir-se 

em objetos de estudo e pesquisa sobre o homem e 
sua produção cultural. A aula de Educação Física, além 

de ser um momento de fruição corporal, pode se 
configurar num momento de reflexão sobre; 

a) o corpo, a disciplina, a ética, a estética e as 

relações inter e intrapessoais. 
b) o corpo, a sociedade, a organização, a estética e as 

relações inter e intrapessoais. 
c) o corpo, a sociedade, a disciplina, a hierarquia e as 

relações inter e intrapessoais. 
d) o corpo, a sociedade, a ética, a estética e as 

relações inter e intrapessoais. 

 

 
 
 







