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LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 






2 

 

O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “Se um dia fomos uma pátria (...)”. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado 
acima está em: 
a) virou moda. 
b) temos um considerável rebanho. 
c) fitarmos o espelho. 
d) tripudia sobre o drama do desvalido. 
 
05 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá. 
c) Ela reflete o mundo dominado. 
d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
06 - O uso das aspas em “especialistas” (3º parágrafo) foram empregadas para: 
a) Acentuar o valor significativo da palavra no contexto. 
b) Reforçar o sentido próprio da palavra. 
c) Assinalar no contexto o sentido irônico atribuído à palavra. 
d) Isolar uma explicação mencionada incidentalmente. 
 
07 - Analise as afirmações sobre a formação das palavras retiradas do texto e em seguida assinale a 
afirmação incorreta: 
a) As palavras preconceitos (3º parágrafo) e precocemente (11 parágrafo) apresentam prefixos de mesmo 
significado. 
b) A palavra onipresente (1º parágrafo) tem como prefixo oni que significa tudo, todo. 
c) O sufixo de “compreensível” (9º parágrafo) significa “passível de”. 
d) As palavras “eletrodomésticos e televisão” são formadas por derivação parassintética. 
 
08 - Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está corretamente 
identificada: 
a) (...) a discussão ganha adeptos (...) – adjunto adnominal. 
b) (...) as coisas são mesmo assim (...) – predicativo do sujeito. 
c) (...) temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. – sujeito simples. 
d) (...) a loura vê nas crianças um consumidor a mais (...) – predicado verbal. 
 
09 - Em “(...) se fitarmos o espelho (...)” (4º parágrafo). 
   “(...) mas não deu ibope (...)” (4º parágrafo). 
   “Enquanto a discussão ganha adeptos (...)” (10 parágrafo).  
Os elementos coesivos destacados introduzem ideia de: 
a) condição, oposição, tempo. 
b) consequência, adição, conformidade. 
c) concessão, explicação, causa. 
d) tempo, concessão, consequência. 
 
10 - O texto é formado por onze parágrafos. A ideia principal do texto está apresentada no: 
a) 1º parágrafo – Falar mal da TV virou moda. 
b) 3º parágrafo – A programação de TV copia e realimenta nossos conceitos e preconceitos. 
c) 4º parágrafo – Sexo, violência e consumismo. 
d) 8º parágrafo – A TV mostra muita violência. 
 
11 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.   c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.   d) 76 cm2 e 58 cm. 
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12 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85. 
b) 90. 
c) 95. 
d) 100. 
 
13 - Maurício pretende comprar um veículo da seguinte maneira: uma entrada de R$ 8200,00 no ato 
da compra, mais 35 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 940,00 e, a partir da segunda, o 
valor de cada parcela será reduzido em R$ 15,50 do valor pago no mês anterior. Dessa forma, Maurício 
irá pagar pelo veículo: 
a) menos de 27 mil reais. 
b) entre 27 mil e 31 mil reais. 
c) entre 31 mil e 34 mil reais. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
14 - Fábio possui uma caixa em formato de prisma quadrangular regular cuja diagonal da base é 

 e a diagonal da face lateral mede 50 cm. O volume dessa caixa é igual a: 

a) 36 L. 
b) 18 L. 
c) 15 dm3. 
d) 1200 cm3. 
 
15 - Num grupo de amigos há 4 rapazes e 5 moças. Serão escolhidas aleatoriamente 3 pessoas desse 
grupo para formar uma comissão para representá-los na Jornada Mundial da Juventude, a ser 
realizada neste ano, no Rio de Janeiro. A probabilidade de haver, na comissão escolhida, pelo menos 
um rapaz é de: 
a) menos de 50%. 
b) mais de 50% e menos de 75%. 
c) aproximadamente 88%. 
d) aproximadamente 95%. 
 
16 - Ana é 5 anos mais velha que Bruno. A razão entre os quadrados das idades de Ana e Bruno é 4/9. 
Ana tem: 
a) 2 anos. 
b) 5 anos. 
c) 7 anos. 
d) 10 anos. 

 
17 - Dadas as retas b, c e d, paralelas, sabe-se que as retas f e g são concorrentes em c, de acordo com 
a figura abaixo: 

 
A medida “x” indicada na figura mede: 
a) 18 cm.    c) 9 cm. 
b) 16 cm.    d) 8 cm. 
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18 - Um grupo de 15 operários realiza uma obra em 75 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se esse 
grupo fosse constituído por 20 operários, para que a obra fosse realizada em 45 dias, a carga horária 
diária de trabalho deveria ser igual a: 
a) 12 horas. 
b) 11 horas. 
c) 10 horas. 
d) 9 horas. 
  
19 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional. 
b) Disco Rígido (HD). 
c) Interface USB. 
d) Mouse. 
 
20 - Um dos softwares básicos presentes no sistema operacional Microsoft Windows é o aplicativo 
Microsoft Paint. Neste programa, a seguinte opção pode ser utilizada com o objetivo de realizar a 
seleção de uma região de forma livre: 

a)  

b)  

c)  

d)  
 
21 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base. 
b) Draw. 
c) Impress. 
d) Writer. 
 
22 - O seguinte aplicativo pode ser utilizado para visualização de arquivos do tipo Portable Document 
Format:  
a) Adobe Reader. 
b) Microsoft Access. 
c) Notepad. 
d) Wordpad. 
 
23 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes. 
b) 81.675 habitantes. 
c) 81.756 habitantes. 
d) 81.765 habitantes. 
 
24 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central. 
b) Banco do Brasil. 
c) Caixa Econômica Federal. 
d) Casa da Moeda. 
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25 - Em relação ao surgimento de novas concepções pedagógicas para a educação é correto afirmar 
que: 
a) As novas concepções surgiram para atender a população militar que estava sendo esquecida ao longo dos anos. 
b) O rompimento com o tecnicismo, a resistência à concepção biológica e a esportivização são motivações para o 
surgimento de novas concepções pedagógicas para a educação física. 
c) Os Parâmetros Curriculares Nacionais foi o único responsável pelo surgimento de novas concepções pedagógicas 
para que a educação física se integrasse com as outras disciplinas. 
d) A proposta das novas abordagens foi necessária para atender o movimento olímpico que chegava ao Brasil na 
década de 60. 
 
26 - Quais das concepções abaixo têm como proposta a valorização a compreensão crítica do mundo, 
da sociedade e de suas relações, mas sem a pretensão de transformar esses elementos por meio 
escolar? 
a) Psicomotricidade.    c) Crítico-superadora. 
b) Desenvolvimentista.    d) Crítico-emancipatória. 
 
27 - Qual foi a precursora das novas concepções pedagógicas no Brasil, chegando na década de 70? 
a) Psicomotricidade. 
b) Desenvolvimentista. 
c) Crítico-superadora. 
d) Crítico-emancipatória. 
 
28 - A proposta construtivista-interacionista tem como característica atender a população escolar sem 
exclusões ou seleção de talentos, em quais autores esta concepção foi baseada? 
a) Eleonor Kunz e Libâneo. 
b) Soares, Saviani e Le Bouch. 
c) Gallahue e Magill. 
d) Vygotsky e Piaget. 
 
29 - Assinale a alternativa que descreve a fase histórica da educação física em que tinha como 
preocupação a integração da educação física como disciplina educativa na rede pública de ensino: 
a) Militarista. 
b) Pedagogicista. 
c) Higienista. 
d) Esporte para todos (EPT). 
 
30 - Um dos movimentos “renovadores” que surgiu caracterizando-se como método alternativo ao 
esporte de rendimento e classificado como “humanista” na pedagogia é denominado de: 
a) Militarista. 
b) Pedagogicista. 
c) Higienista. 
d) Esporte para todos (EPT). 
 
31 - Segundo Soares (Coletivo de autores) após a segunda guerra mundial um dos métodos difundidos 
na escola foi o Método da Educação Física Desportiva Generalizada, para Soares uma critica a esse 
método é que: 
a) A magnitude da influência do esporte na escola aconteceu de tal forma que não era o “esporte da escola” e sim o 
“esporte na escola”. Indicando assim a subordinação da educação física aos códigos/sentido da instituição esportiva. 
b) Os instrutores eram mal preparados para esta função, deixando talentos de fora desta esportivização. 
c) A inclusão da população em geral não foi satisfatória criando um vácuo entre o ensino e aprendizagem. 
d) A educação física escolar era entendida como atividade prática/teórica, fato este que contribuiu para não 
diferenciá-la da instrução física militar. 
 
32 - De acordo com as regras oficiais de futsal é INCORRETO afirmar que: 
a) O tiro lateral é executado com os pés. 
b) O arremesso de meta é cobrado exclusivamente pelo goleiro. 
c) O atleta que cometer 5 (cinco) faltas em um período de jogo deve ser substituído. 
d) Estando o goleiro com a bola em jogo e o mesmo toca ou controla a bola com as mãos vinda diretamente de um 
tiro lateral, de canto, direto e indireto, cobrado por um de seus companheiros é uma infração caracterizada como 
tiro livre indireto. 
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33 - No futebol quando o goleiro voltar a tocar a bola com as mãos, depois de tê-la controlada com as 
mãos e colocada-a em disputa, sem que antes tenha havido toque de outro jogador é uma infração 
classificada como: 
a) Tiro livre indireto.    c) Penalidade máxima. 
b) Tiro livre direto.    d) Tiro de canto. 
 
34 - De acordo com as regras oficiais de voleibol, um membro da equipe que é punido com expulsão 
não jogará pelo resto do set e deve permanecer sentado na área de penalidade sem quaisquer outras 
consequências. Como o árbitro sinaliza esta situação para o atleta? 
a) O árbitro aplica uma advertência por meio verbal. 
b) O árbitro mostra o cartão vermelho. 
c) O árbitro mostra os cartões amarelo e vermelho separados. 
d) O árbitro mostra cartões amarelo e vermelho juntos. 
 
35 - Nas corridas de revezamento no atletismo, quando o bastão cai ou é derrubado segundo a regra é 
correto afirmar que: 
a) A equipe que derrubou está desclassificada da corrida. 
b) O bastão deve ser recuperado pelo atleta que o derrubou. 
c) O bastão deve ser recuperado pelo atleta mais próximo a ele. 
d) O bastão deve ser recuperado pela arbitragem e repassado ao atleta que iria recebê-lo. 
 
36 - Para o início de um jogo oficial de handebol é correto afirmar que: 
a) Uma equipe deve conter no mínimo 6 e no máximo 7 atletas na quadra. 
b) Uma equipe deve conter no mínimo 4 e no máximo 6 atletas na quadra. 
c) Uma equipe deve conter no mínimo 5 e no máximo 7 atletas na quadra. 
d) Uma equipe deve conter no mínimo 3 e no máximo 8 atletas na quadra. 
 
37 - Como é denominada a membrana de tecido conjuntivo que protege o osso e também serve de 
fixação para os músculos bem como reveste a superfície externa da diáfise sendo fixada a toda 
superfície externa do osso? 
a) Periósteo.     c) Membrana adjacente. 
b) Endósteo.     d) Depressão óssea. 
 
38 - Qual a classificação do músculo de acordo com a disposição da fibra? 
a) Agonista e antagonista.   c) Sinergista e fixadores. 
b) Reto, transverso e oblíquo.   d) Tendão, superficiais e profundos. 
 
39 - No encéfalo encontra-se o cérebro, cerebelo e tronco encefálico e no tronco encefálico é dividido 
em: 
a) Diencéfalo. 
b) Telencéfalo e bulbo. 
c) Mesencéfalo, ponte e bulbo. 
d) Ponte, bulbo e diencéfalo. 
 
40 - Um movimento qualquer que envolve a contração dos músculos estriados esqueléticos 
caracterizado como movimento voluntário é controlado pelo: 
a) Sistema Nervoso Periférico somático. 
b) Sistema Nervoso Periférico autônomo. 
c) Sistema Nervoso Periférico visceral. 
d) Sistema Nervoso Periférico autônomo simpático. 
 
41 - Qual a definição de gliconeogênese, e em quais locais ela pode ocorrer? 
a) É a quantidade de oxigênio consumida ao nível alveolar pelo indivíduo, sendo normalmente expressa em termos 
absolutos. 
b) Via anabólica que ocorre no fígado e, excepcionalmente no córtex renal, que é responsável pela síntese de glicose 
a partir de fontes que não são carboidratos: aminoácidos, lactato e glicerol. 
c) São fibras musculares de uma unidade motora, todas do mesmo tipo, mas ficam dispersas no músculo. 
d) É o transporte de gás oxigênio está a cargo da hemoglobina, proteína presente nas hemácias. Cada molécula de 
hemoglobina combina-se com 4 moléculas de gás oxigênio, formando a oxi-hemoglobina e ocorre nos alvéolos 
pulmonares. 
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42 - Qual das funções abaixo não corresponde ao sistema cardiovascular? 
a) Transporte de hormônios.    c) Transporte de estímulos elétricos. 
b) Transporte de nutrientes.    d) Transporte de gases. 
 
43 - As habilidades motoras podem ser classificadas de acordo com a tarefa em Discreta, seriada e 
contínua. Qual das alternativas abaixo se refere as habilidades discretas? 
a) Um tiro de arco e flecha. 
b) Ações repetitivas sem identificação clara do começo e fim. 
c) Corrida. 
d) Ação breve com início e fim bem definidos. 
 
44 - Quando um atleta ou aluno ao executar um saque do vôlei de praia comete um erro no movimento 
e seu técnico ou professor comenta sobre o erro tentando corrigir para a próxima execução temos um 
feedback: 
a) Intrínseco.      c) Extrínseco. 
b) Sinestésico.      d) Intrínseco/extrínseco. 
 
45 - O modelo de aprendizagem motora é divido em três estágios segundo Fitts e Posner, quais são 
eles? 
a) Circuito aberto e circuito fechado. 
b) Cognitivo, associativo e autônomo. 
c) Elemento motor e padrão de movimento. 
d) Habilidade motora aberta, habilidade motora fina e habilidade motora de precisão. 
 
46 - De acordo com a teoria desenvolvimentista e suas categorias de movimento (equilíbrio, 
locomotora e manipulativa) um atleta que corre para executar um smash em um jogo de tênis de 
campo está utilizando qual ou quais categorias de movimento? 
a) Somente a locomotora. 
b) Somente a de Equilíbrio e locomotora. 
c) Equilíbrio, manipulativa e locomotora. 
d) Somente a de equilíbrio e manipulativa. 
 
47 - Qual das concepções abaixo sugere que os conteúdos selecionados para as aulas de educação 
física devem propiciar a leitura da realidade do ponto de vista da classe trabalhadora? 
a) Crítica.      c) Saúde renovada. 
b) Desenvolvimentista.     d) Recreacionista. 
 
48 - Segundo Coll os conteúdos podem ser classificados em três categorias conceitual, atitudinal e 
procedimental. Qual das alternativas abaixo corresponde ao conteúdo conceitual, segundo Coll? 
a) O saber. 
b) O saber fazer. 
c) Executar um rolamento. 
d) Executar um lançamento no basebol. 
 
49 - Para a seleção de conteúdos de uma disciplina, visando a formação do indivíduo em uma 
sequência coerente de ensino aprendizagem é INCORRETO afirmar que: 
a) A abordagem dos conteúdos devem conter a natureza conceitual, procedimental e atitudinal. 
b) Na perspectiva crítico superadora um dos fatores que também se considera na seleção de conteúdos é a 
realidade material da escola, uma vez que a apropriação do conhecimento da Educação Física supõe a adequação de 
instrumentos teóricos e práticos, sendo que algumas habilidades corporais exigem, ainda, materiais específicos. 
c) Devem ser observadas as características e potenciais cognitivos, motores, afetivo-sociais, interesses e 
necessidades, faixa etária, bem como, as competências e habilidades dos alunos. 
d) Os conteúdos são responsabilidade exclusiva do professor cabendo a ele inserir ou excluir conteúdos irrelevantes 
para ele ou a direção da instituição. 
 
50 - Quando o professor utiliza uma ação avaliativa e analisa o aluno individualmente de acordo com o 
seu progresso durante o processo ensino e aprendizagem e utiliza esta avaliação para o planejamento 
da continuidade do trabalho, pode se dizer que o professor está utilizando a avaliação: 
a) Somativa.     c) Quantitativa. 
b) Formativa.     d) Antropométrica. 
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51 - A avaliação diagnóstica permite ao professor conhecer o aluno, identificar as dificuldades e a 
bagagem trazida por ele, esses elementos servem de auxílio para o planejamento mais adequado e 
satisfatório relativo a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Supondo que o período 
letivo esteja divido em três trimestres, qual a melhor época indicada para se aplicar uma avaliação 
diagnóstica? 
a) No segundo trimestre.    c) No início do primeiro trimestre. 
b) No meio do terceiro trimestre.   d) No final do segundo trimestre. 
 
52 - A busca pela conscientização da educação física na escola vem desde a sua origem no Brasil, as 
concepções, os métodos justificam suas ideias e abordam a importância da disciplina na formação do 
indivíduo. Segundo Darido qual desses objetivos faz parte da educação física contemporânea? 
a) A busca pela autonomia, ou seja, ao fim do curso do ensino médio o aluno deve utilizar o conhecimento, atitudes 
e procedimentos adquiridos na educação física para uma prática de atividade física regular sem auxílio de 
especialista. 
b) O conhecimento somente teórico do conhecimento que envolve a disciplina educação física, pois se a prática for 
exigida os alunos inclusos não terão acesso as atividades propostas. 
c) A seleção de talentos para que formem turmas homogêneas com atividades adequadas para os grupos distintos. 
d) O exclusivo auxílio a outras disciplinas, ou seja, o trabalho comportamental para que sirva de base de 
aprendizagem para as disciplinas com maior carga horária. 
 
53 - A educação física é indispensável em qualquer nível escolar, porém a exploração de movimentos e 
seu refinamento tornam-se mais positivo quando iniciado na educação infantil, porém não são todas 
as crianças que tem a oportunidade de frequentar uma escola antes dos 6 anos de idade. Segundo A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como será oferecida a educação infantil de acordo as 
idades? 
a) Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até quatro anos de idade e pré-escolas, para as crianças de 
5 (cinco) e 6 (seis) anos de idade. 
b) Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 2 anos de idade e pré-escolas, para as crianças de 3 
(três) a 5 (cinco) anos de idade. 
c) Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e pré-escolas, para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
54 - De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional a educação básica tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Conforme 
consta no Art. 27 os conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes diretrizes, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática. 
b) Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 
c) Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas apenas formais. 
d) Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
 
55 - Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação. Conforme o Art. 59. O que é INCORRETO os sistemas de ensino assegurar aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação? 
a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas necessidades. 
b) Professor com especialização independente da especificidade, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular sem capacitação especifica para a integração desses educandos nas classes comuns. 
c) Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 
ou psicomotora. 
d) Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular. 
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56 - A lei 10.639/2003 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina a 
inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática: "História e Cultura Afro-
Brasileira" e dá outras providências, o que representa um marco na educação antirracista. A referida 
lei acrescenta dois artigos ao texto da LDB, qual a data correta conforme o artigo 79-B que inclui ao 
calendário escolar o "Dia Nacional da Consciência Negra"? 
a) 20 de Novembro. 
b) 20 de Dezembro. 
c) 19 de Setembro. 
d) 19 de Novembro. 
 
57 - Segundo o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente: 
a) O ensino fundamental, optativo e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
b) O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, somente para os que a ele tiveram acesso na idade própria. 
c) O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
d) O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, somente para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
 
58 - No Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), conforme art.53 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, a este respeito o que é INCORRETO assegurar-lhes? 
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b) Direito de ser respeitado por seus educandos. 
c) Direito de concordar com os critérios avaliativos, podendo recorrer ás instâncias superiores somente em casos de 
extremos. 
d) Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
 
59 - Para Libâneo o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da 
ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Para Libâneo qual a 
função do planejamento? 
a) É o preenchimento de formulários para o direcionamento dos conteúdos para o curso. 
b) É a atividade de consciente de precisão das ações docente, fundamentadas em opções políticas e pedagógicas e 
tendo como referência permanente as situações didáticas concretas. 
c) É um recurso burocrático administrativo, com finalidade de informar a comunidade sobre o papel de cada um na 
educação do indivíduo. 
d) É acima de tudo um projeto que envolve somente a prática de conteúdos sem levar em consideração o contexto 
político e pedagógico que envolve a instituição como um todo. 
 
60 - Para que um planejamento educacional tenha um desenvolvimento positivo no processo de ensino 
e aprendizagem é necessário que tenha características coerentes com seus objetivos, desta forma 
assinale a característica INADEQUADA para um bom planejamento: 
a) O planejamento deve ter precisão e clareza. 
b) O planejamento deve ser flexível. 
c) O planejamento deve ter objetividade e funcionalidade. 
d) O planejamento deve ser rígido e inflexível. 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 
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