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Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem
ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça
de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no  seu preenchimento, visto que a
marcação da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da
Folha de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou rasurada.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 3h (três horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante controlar seu tempo. O candidato
poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar o caderno de questões
após decorridas 3h (três horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas
estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da
assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos eletrônicos, máquinas
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;  b)
livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer outro material
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo
que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
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●
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O Caderno de Questões possui 40 (quarenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
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NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Conhecimentos Gerais e do Município

11 a 20

Conhecimentos Específicos / Pedagógicos

21 a 40

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.
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não aprendem. Esse professor poderia entrar em crise,
poderia buscar ajuda, poderia voltar a estudar, poderia
ter planos de apoio de sua Secretaria de Educação. Mas
nada disso costuma acontecer, porque não há sanção ao
professor ineficaz, nem incentivo ao professor obstinado.
O professor que fracassa continuará recebendo seu
salário, pois tem estabilidade. O professor deixa de
se preocupar em investir em si mesmo: 74% veem TV
todos os dias, mas só 12% leem livros de ficção e 17%
participam habitualmente de seminários de atualização.
7.§ Mesmo nesse sistema tão permissivo e ineficiente,
persiste um problema: os professores sabem que seus
alunos não estão aprendendo. E é extraordinariamente
difícil a qualquer pessoa continuar em uma carreira, indo
ao trabalho todos os dias, sabendo-se um fracasso. Muitos
profissionais sucumbem à depressão e ao esgotamento.
Alguns abandonam a carreira. Mas a maioria resolve essa
dissonância cognitiva (eu sou um bom professor, meu
aluno não aprende) de duas maneiras: culpando o aluno
e redefinindo o “sucesso”.
8.§ É por isso que me parecem disparatadas as
iniciativas que querem usar de aumentos orçamentários
para “recuperar a dignidade do magistério” ou melhorar
a educação dobrando os salários dos profissionais da
área. A maioria dos professores não está com a dignidade
abalada. Está satisfeita, acomodada. O professor não se
tornará um profissional mais exitoso se não tiver uma
profunda melhora de preparo, por mais que seu salário
seja aumentado.

LÍNGUA PORTUGUESA
Quem são os professores brasileiros?
Gustavo Loschpe

1.§ É impressionante como sabemos pouco sobre
os principais atores do nosso sistema educacional,
os professores. Claro, se você acredita na maioria das
notícias e artigos veiculados sobre eles, já deve ter um
quadro perfeito formado na cabeça: os professores são
desmotivados porque ganham pouco, precisam trabalhar
em muitas escolas para conseguir pagar as contas do fim
do mês. O sujeito se torna professor, no Brasil, por falta
de opção, já que não consegue entrar em outros cursos
superiores. Portanto, já chega à carreira desmotivado,
e, ao deparar com o desprezo da sociedade e seus
governantes, desiste da profissão e só permanece nela
por não ter alternativa. Essa é a versão propalada aos
quatro ventos. Mas eu gostaria que você, dileto leitor,
considerasse uma hipótese distinta. E para isso não
quero usar a minha opinião, mas dar voz aos próprios
professores. Os dados que vêm a seguir são extraídos
de questionários respondidos por professores da rede
pública brasileira.
2.§ Comecemos pelo início. Não é verdade que os
professores caiam de paraquedas na carreira. O acaso
motivou a entrada de só 8% dos mestres, e só 2% foi dar
aula por não conseguir outro emprego.
3.§ As pessoas que optam pela carreira de professor
não são derrotadas. Pelo contrário, são profundamente
idealistas. Querem mudar o mundo, mudando a vida
de seus alunos. Esse jovem idealista então vai para a
universidade estudar pedagogia ou licenciatura na área
que lhe interessa. Depois começa a trabalhar.
4.§ As condições objetivas de sua carreira são
satisfatórias. A ideia de que o professor precisa correr
de um lado para o outro, acumulando escolas e horas
insanas de trabalho, não resiste à apuração dos fatos.
Quase seis em cada dez professores (57%) trabalham
em apenas uma escola. O grau de satisfação médio do
professor, de zero a 10, é de 7,9. Só 10% dizem querer
abandonar a carreira. Essa satisfação é curiosa, porque
os professores estão falhando na sua tarefa mais
simples, que é transmitir conhecimentos e desenvolver
as capacidades cognitivas de seus alunos. Não sou eu
nem os testes nacionais e internacionais de educação
que atestamos isso: são os próprios professores. O que
explica esse insucesso?
5.§ Um dos principais vilões é identificado pelos
próprios professores: seus cursos universitários. Só
34% dos professores acreditam que sua formação está
totalmente adequada à realidade do aluno. Nossas
faculdades de formação de professores estão mais
preocupadas em agradar ao pendor idealista de seus
alunos do que em satisfazer suas necessidades técnicas.
São cursos profundamente ideologizados e teóricos,
descolados da realidade de uma sala de aula média
brasileira.
6.§ Então se dá o momento-chave para entendermos
nosso sistema educacional: o professor sai da
universidade, passa em um concurso, chega à sala de
aula e, na maioria dos casos, fracassa. Seus alunos
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QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos
elementos linguísticos e às suas funções textuais/
discursivas.
A expressão “os principais atores do nosso sistema
educacional”(1.§)
retoma,
contextualmente,
a
expressão “os professores”.
A oração “que fracassa” (6.§) não é facultativa,
visto que restringe o tipo de professor a que se faz
referência.
A expressão “vilões” (5.§) é utilizada pelo autor para
caracterizar o responsável pela falta de sucesso dos
professores.
A expressão “isso” (1.§) retoma, anaforicamente, “eu
gostaria que você, dileto leitor, considerasse uma
hipótese distinta.”
A expressão “insucesso” (4.§) é utilizada para
apresentar uma avaliação do autor em relação à
atuação dos professores.

QUESTÃO 02

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

“O professor não se tornará um profissional mais
exitoso se não tiver uma profunda melhora de
preparo, por mais que seu salário seja aumentado.”
(8.§)
A reescrita que mantém o sentido original do
fragmento acima é
O professor só se tornará um profissional exitoso
somente se ele tiver aumento de salário e uma
profunda melhora de preparo.
Se o salário do professor for aumentado, ele se tornará
um profissional mais exitoso com uma profunda
melhora de preparo.
Ainda que o professor tenha uma profunda melhora
de preparo, ele não se tornará um profissional mais
exitoso sem que seu salário seja aumentado.
Por mais que o salário do professor seja aumentado,
ele só se tornará um profissional mais exitoso se tiver
uma profunda melhora de preparo.
A fim de o professor se tornar um profissional mais
exitoso, ele tem de ter uma profunda melhora de
preparo, além de um salário aumentado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja sequência verbal NÃO
constitui nem voz passiva NEM locução verbal.
“seja aumentado” (8.§)
“dizem querer” (4.§)
“poderia entrar” (6.§)
“são extraídos” (1.§)
“estão falhando” (4.§)

O professor não tornará-se um profissional.
(8.§)

IV.

Então dá-se o momento-chave. (6.§)

V.

...todos os dias, se sabendo um fracasso.
(7.§)

As colocações corretas são
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas IV e V.
Apenas I, III e V.
Apenas II, III e IV.

Em “Depois começa a trabalhar.” (3.§), o aspecto
verbal da sequência em destaque é o
interativo.
permansivo.
cursivo.
conclusivo.
incoativo.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 05
“Não sou eu nem os testes nacionais e
internacionais de educação que atestamos isso...”
(4.§)
No fragmento acima, temos um exemplo de
(A)
metáfora.
(B)
anacoluto.
(C)
silepse.
(D)
metonímia.
(E)
hipérbole.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Esse professor poderia entrar em crise,
poderia buscar ajuda, poderia voltar a estudar,
poderia ter planos de apoio de sua Secretaria de
Educação.” (6.§)
A repetição da forma verbal “poderia”, no
fragmento acima, consiste na figura sintática
denominada
anáfora.
pleonasmo.
polissíndeto.
hipérbole.
gradação.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a respeito dos elementos linguísticos
empregados no texto.
(A)
A expressão “Comecemos pelo início” (2.§) é
redundante, pois “começar” e “iniciar’ são ideias
sinônimas.
(B)
Em “ao deparar” (1.§), temos uma transgressão da
regência verbal, pois o adequado seria “deparar-se”.
(C)
Em “por não ter alternativa” (1.§), temos o emprego
da preposição estabelecendo relação de conclusão.

QUESTÃO 06
Leia os fragmentos a seguir, extraídos do texto
e alterados quando à colocação pronominal. Em
seguida, assinale a alternativa correta.
O sujeito torna-se professor. (1.§)

Cargo: Professor Doc I - Educação Física

III.

QUESTÃO 08

QUESTÃO 04

I.

O professor deixa de preocupar-se. (6.§)

QUESTÃO 07
Assinale a expressão que NÃO é empregada
como objeto indireto.
(A)
“à apuração” (4.§)
(B)
“à carreira” (1.§)
(C)
“à depressão” (7.§)
(D)
“ao pendor idealista” (5.§)
(E)
“ao professor obstinado” (6.§)

QUESTÃO 03
Assinale o fragmento em que NÃO há opinião do
autor.
(A)
“Essa satisfação é curiosa...” (4.§)
(B)
“Não é verdade que os professores caiam de
paraquedas...” (2.§)
(C)
“E é extraordinariamente difícil a qualquer pessoa...”
(7.§)
(D)
“É impressionante como sabemos pouco...” (1.§)
(E)
“Alguns abandonam a carreira.” (7.§)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.
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(D)
(E)

Em “pela carreira” (3.§) e “pelos próprios” (5.§), temos
a preposição introduzindo agentes da passiva.
A expressão “Então” (6.§) confere continuidade à ideia
expressa no parágrafo anterior, concluindo-a.

QUESTÃO 13

CONHECIMENTOS GERAIS E DO
MUNICÍPIO
QUESTÃO 11

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Lei nº 2.446, de 12 de outubro de 1995, tornou
Seropédica
um
município
independente.
Com a emancipação, o município teve sua
economia movimentada e ganhou grandes obras
de infraestrutura, assim como o incremento
do comércio local. Assinale a alternativa que
apresenta o nome do município do qual Seropédica
se tornou independente.
Itaguaí.
Nova Iguaçu.
Rio de Janeiro.
Queimados.
Japeri.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14
Com a desvalorização do real em comparação ao
dólar, Rio de Janeiro e São Paulo despencaram
no ranking das 131 cidades mais caras do
mundo, compilado pela Economist Intelligence
Unit (EIU). Isso não quer dizer, porém, que as
cidades brasileiras ficaram mais baratas para
seus moradores - apenas estão mais baratas no
comparativo com outras cidades globais. São
Paulo ficou em 43º lugar, 15 postos abaixo da
colocação na pesquisa anterior, e o Rio, em 61º,
vinte e três postos abaixo da pesquisa anterior.
Tendo em vista que as grandes cidades do
mundo tendem a ocupar as posições mais altas
do ranking, assinale a alternativa que apresenta a
cidade que ocupa o primeiro lugar da lista.
(A)
Buenos Aires.
(B)
Nova Déli.
(C)
Tokyo.
(D)
Mumbai.
(E)
Bucareste.

QUESTÃO 12
A Resolução 432, do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), tornou mais rigorosa ainda a chamada
Lei Seca e a configuração da infração de trânsito,
com relação ao teste do etilômetro (bafômetro).
Sobre as características atuais desta lei, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Ocorre infração se a medição alcançar
quantidade igual ou superior a 0,05
miligramas de álcool por litro de ar expelido
dos pulmões, metade da quantidade
anterior que era de 0,1 mg/L, descontado
o erro máximo admissível do aparelho
(0,04mg/L).

II.

Caso enquadrado na Lei Seca, o motorista
terá de pagar como multa o valor de R$
1.915,40.

III.

O Motorista enquadrado na Lei Seca também
terá o seu direito de dirigir suspenso por
um ano.

IV.

Dentre os procedimentos previstos está
incluso, além do bafômetro, o exame de
sangue e a constatação do agente de
trânsito com o auxílio de testemunhas e
anexos de fotos, quando disponíveis.

Apenas I, II e IV
Apenas I, II e III
Apenas I e III
I, II, III e IV
Apenas III e IV

Cargo: Professor Doc I - Educação Física

Na manhã de 30 de janeiro de 2013 quatro
brasileiras foram libertadas de uma boate na
Espanha. Aliciadas em Salvador por uma quadrilha
que atuava há pelo menos um ano na cidade, as
brasileiras chegaram à Espanha com promessa
de um emprego rentável e acabaram trancadas em
uma casa de show forçadas a se prostituir para
pagar as dívidas da viagem. Assinale a alternativa
que apresenta o nome do esquema organizado por
essa quadrilha.
Tráfico internacional de pessoas.
Tráfico de entorpecentes.
Trâmite irregular de civis.
Imigração irregular de civis.
Estelionato.
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QUESTÃO 15

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

Desde 2005, casais do mesmo sexo podem aderir a
uniões civis no Reino Unido, o que dá a eles direitos
de herança, pensão, seguro de vida e outros
benefícios. Recentemente o parlamento britânico
avançou aprovando uma lei que amplia ainda mais
os direitos dos homossexuais britânicos, restando
apenas a aprovação da Câmara dos Lordes.
Apesar de pertencer ao Partido conservador, a
aprovação desta lei tem como arquiteto o primeiroministro David Cameron. Assinale a alternativa
que apresenta esta nova lei.
Com a nova lei, o casamento civil entre homossexuais
pode se tornar um casamento religioso, desde que
alguma instituição religiosa aceite a realização da
cerimônia.
A nova lei define que toda instituição religiosa
deve, obrigatoriamente, realizar casamentos entre
homossexuais.
A lei em questão dá o direito de adoção aos
homossexuais.
A lei trata da liberdade dos homossexuais em batizar as
crianças adotadas por eles em instituições religiosas.
A nova lei garante o direito de todo cidadão britânico
de ser batizado na instituição religiosa que quiser,
independente de sua opção sexual, sendo a instituição
obrigada a aceitá-lo como membro.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Lei Municipal
nº 11/1997, que trata sobre o regime jurídico
único dos servidores públicos do município de
Seropédica, são formas de provimento em cargo
público:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

Os fãs de esportes estão abrindo espaço
para um novo evento passando a prestigiá-lo,
movimentando a economia em torno dele. Assinale
a alternativa que apresenta o esporte em questão e
sua respectiva instituição responsável, o qual tem
como principal representante do país o paulista
Anderson Silva.
O vôlei, através da CBV (Confederação Brasileira de
Vôlei).
O Basquete, através do NBB (Novo Basquete Brasil).
A luta livre, através da WWE (World Wrestling
Entertainment).
As artes marciais, através do UFC (Ultimate Fighting
Championship).
O Rugby, através da Confederação Brasileira de
Rugby.

(B)

(C)

(D)

(E)

promoção.

III.

reintegração.

IV.

recondução.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

De acordo com a Lei Municipal nº 11/1997, que
trata sobre o regime jurídico único dos servidores
públicos do município de Seropédica, a posse
ocorrerá no prazo de
10 (dez) dias, contado da publicação do ato de
provimento, prorrogável por mais 10 (dez) dias, a
requerimento do interessado.
15 (quinze) dias, contado da publicação do ato de
provimento, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, a
requerimento do interessado.
30 (trinta) dias, contado da publicação do ato de
provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a
requerimento do interessado.
40 (quarenta) dias, contado da publicação do ato de
provimento, prorrogável por mais 40 (quarenta) dias, a
requerimento do interessado.
60 (sessenta) dias, contado da publicação do ato de
provimento, prorrogável por mais 60 (sessenta) dias,
a requerimento do interessado.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Lei Municipal
nº 11/1997, integram a Categoria de Professor DOC
I, os servidores aprovados em concurso público
de provas ou de provas e títulos e os estáveis pela
Constituição Federal e nomeados para o cargo de
professor com habilitação específica em Curso
de Licenciatura Plena (Curso Superior) e exerçam
suas atividades profissionais especificamente de
5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e do Ciclo III
(5ª e 6ª série) e do Ciclo IV (7ª e 8ª série) do Ensino
Supletivo da Educação de Jovens e Adultos, nos
seguintes níveis:

A internação compulsória de dependentes de
crack repercutiu ao redor do globo após um
Estado brasileiro aprovar essa medida. Segundo
especialistas da ONU e da OMS (Organização
Mundial da Saúde), tal medida não é a mais eficiente
para lidar com o problema do vício. Assinale a
alternativa que apresenta o estado brasileiro que
adotou a internação compulsória.
Rio de Janeiro.
São Paulo.
Minas Gerais.
Rio Grande do Sul.
Paraná.
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II.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nomeação.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

(A)

I.

I.
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NÍVEL A - Prof° com Habilitação do Curso
de Formação de Professores.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

NÍVEL B - Pós-Graduação.

III.

NÍVEL C - Mestrado.

IV.

NÍVEL D - Doutorado.

(C)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(D)
(E)

QUESTÃO 23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS /
PEDAGÓGICOS

(A)

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os traumatismos são alterações sofridas pelo
organismo e estão diretamente relacionados à
ação de um agente físico e à força de impacto
com o mesmo. Sendo assim, assinale a alternativa
correta.
Os traumatismos estão divididos em dois tipos:
abertos - são aqueles onde não há lesão do tegumento
cutâneo, e a pele permanece íntegra; e fechados são aqueles que apresentam rompimento da pele/
tegumento cutâneo.
As contusões são traumatismos que lesam as
articulações, e são originadas devido a um movimento
abrupto que exceda a elasticidade da articulação
ou por impacto. Podem determinar rompimento nos
ligamentos (estiramento).
Entorse é a lesão causada por algum impacto com
acometimento do tecido subcutâneo, muscular ou até
mesmo de órgãos internos, sem rompimento da pele.
Por isso conceitua-se por atrito entre os tecidos.
As luxações são traumatismos que lesam as
articulações determinando a perda de contato das
superfícies ósseas, onde não ocorre luxação dos
ligamentos e/ou de cápsula articular. As luxações estão
classificadas em: congênitas onde a criança nasce
com o traumatismo; patológicas onde o traumatismo
ocorre em decorrência de uma doença; e traumáticas
que ocorrem devido a impactos ou movimentos
bruscos.
Nas fraturas os sinais e sintomas são: dor intensa e
constante (que aumenta com o movimento); edema;
hematoma e equimose (que podem manifestar-se
tardiamente); e incapacidade funcional.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 22

(A)

(B)

Hemorragia é a perda de sangue circulante
resultante de uma lesão vascular. Toda hemorragia
está relacionada ao tipo e ao calibre do vaso
lesado. Portanto, é correto afirmar que
o organismo possui mecanismos de defesa que agem
na tentativa de controle da perda sanguínea através
da coagulação do sangue.
sempre diante de uma hemorragia não há necessidade
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de se promover a hemostasia, isto é, cessar o
sangramento.
as plaquetas são as células que participam
inativamente do processo de hemostasia, mas existem
no sangue vários outros fatores que contribuem
para sua coagulação. Dentre eles destacam-se a
tromboplastina e o fibrinogênio, substâncias que
juntamente com as plaquetas auxiliam no processo
hemostásico.
hemostasia é o selamento dos vasos sanguíneos
lesados, estancando ou aumentando o sangramento.
podemos classificar os tipos de hemorragia em
fisiológicas e mecânicas.
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Sobre ética no trabalho, é correto afirmar que
as maneiras de utilização de telefones, e-mails, assim
como comportamentos em reuniões e palestras não
necessariamente devem ser ponderados, no ambiente
de trabalho.
a ética no trabalho orienta não apenas o teor das
decisões como também o processo para a tomada
de decisão. Para que sejamos éticos no trabalho
é preciso antes de tudo ser honesto em qualquer
situação, nunca fazer algo que não possa assumir em
público, ser tolerante e flexível.
o uso dos e-mails e correspondências em geral no
ambiente de trabalho não necessariamente deve
ser realizado com prudência, pois a violação de
privacidade não é crime, previsto no Código Penal.
criticar os colegas de trabalho ou culpá-los pelas
costas, é comportamento ético que prevê o bom
andamento da meta de trabalho.
a ética é algo que pode ser definida como certo ou
errado, pois se sustenta no modo de como as pessoas
vivem, e em suma é o bom senso.

QUESTÃO 24
De acordo com a figura abaixo, sobre crescimento, maturação e desenvolvimento dos três aos cinco anos de
idade, assinale a alternativa INCORRETA.

Figura: Curvas típicas de crescimento em estatura masculino (linha contínua) e feminino (linha pontilhada) (adaptado de Malina et al., 2009).

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Dos três ao cinco anos de idade, as curvas de crescimento em estatura e peso corporal mantêm-se relativamente instáveis
em ambos os gêneros, com ganhos mensais médios em torno de 7 cm e 2.5 kg, respectivamente.
O ritmo lento de crescimento retratado na figura acima, é importante para a aquisição e retenção de um amplo acervo
motor do indivíduo (Malina et al., 2009).
Tanto na infância como na adolescência, as forças mecânicas gravitacionais (impacto) e as contrações musculares inerentes
à atividade física/ esportiva contribuem para um desenvolvimento saudável do sistema esquelético, proporcionando uma
maior densidade mineral óssea, sem influenciar seu crescimento longitudinal (Kemper, 2000; Malina et al., 2009; Ortega,
Ruiz, Castillo, & Sjöström, 2008.).
Tanto o ritmo de crescimento como a estatura final estão vinculados principalmente a fatores genéticos e nutricionais
(Malina et al., 2009; Roemmich, Richmond, & Rogol, 2001; Wilson, 1986).
Respeitando os limites fisiológicos e estruturais da criança, não há risco da atividade física prejudicar o crescimento
(Damsgaard, Bencke, Matthiesen, Petersen, & Muller, 2000; Malina, 1994).

QUESTÃO 25

(A)

(B)

(C)

(D)

Durante a puberdade (aproximadamente dos
11 aos 16 anos de idade), ocorrem diversas
alterações morfológicas e funcionais que
interferem diretamente no envolvimento e na
capacidade de desempenho esportivo. Sendo
assim, é correto afirmar que
a puberdade é um período dinâmico do
desenvolvimento marcado por lentas alterações no
tamanho e na composição corporal.
um dos principais fenômenos da puberdade é o
pico de crescimento em peso, acompanhado da
maturação biológica (amadurecimento) dos órgãos
sexuais e das funções musculares (metabólicas),
além de importantes alterações na composição
corporal, as quais apresentam importantes diferenças
entre os gêneros.
nas meninas, o pico de crescimento em estatura
ocorre aproximadamente aos 14 anos de idade, com
grandes variações individuais, sendo normal sua
ocorrência entre os 12 e os 16 anos de idade.
nos meninos aproximadamente seis meses após o
pico de crescimento em estatura, ocorre o pico de
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(E)
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ganho de massa muscular, diretamente associado
à elevação do hormônio testosterona (Beunen et
al., 1988; Rogol et al., 2002). Esse ganho de massa
e o amadurecimento das funções musculares
proporcionam um aumento na capacidade metabólica,
que por sua vez tende a aumentar os índices de força,
velocidade e resistência, especialmente se houverem
estímulos motores adequados (Jones, Hitchen, &
Stratton, 2000; Ré, Bojikian, Teixeira, & Böhme, 2005;
Stodden et al., 2008).
diferentemente das meninas, os meninos com
maturação biológica precoce (antes dos 12 anos de
idade) não apresentam uma vantagem transitória
no desempenho esportivo. Nas meninas, o pico de
crescimento em estatura ocorre por volta dos 12 anos
de idade e apresenta consideráveis variações em
relação à idade cronológica, podendo ocorrer entre
os 10 e os 14 anos (Malina et al., 2009; Rogol et al.,
2002; Rowland, 1996).

QUESTÃO 26
Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Sobre homeostase e feedback pode-se
afirmar que os mecanismos de autoregulação que levam à homeostase,
atuam integralmente fatores nervosos e
hormonais. Tais mecanismos implicam em
um feedback, ou retroalimentação.

II.

exercício aeróbico aumenta o número e o
tamanho das mitocôndrias musculares.
Com esse aumento diminui o espaço
citoplasmático, diminuindo o espaço que
o glicogênio e fosfato creatina ocupariam.
O processo aeróbico ocorre dentro da
mitocôndria, o anaeróbico acontece no
citoplasma. A membrana mitocondrial não
é permeável ao ácido graxo, diferente do
sarcolema, que o é. A carnitina leva o ácido
graxo pra dentro da mitocôndria.

III.

Feedback negativo: é quando a alteração
funcional se faz num sentido e a reação para
a correção em outro, ou seja, a resposta do
sistema de controle é oposta ao estímulo.

IV.

Durante o exercício é normal que a pressão
sistólica aumente e a diastólica pode até
baixar. Após uma vasodilatação causada
por exercício aeróbico, a pressão pode cair
por 4 ou 5 horas. Durante a homeostase o
principal substrato energético é a gordura.
A homeostase é em repouso, o steady state
é em exercício. O grau de entropia é menor
na homeostase do que no steady state.
Se a pessoa aumenta o ritmo do exercício
e quebra a estabilidade do steady state,
chega próximo à exaustão, alcançando
níveis máximos de entropia (lac = 10-12 / fc
= 170/ pressão= 190/75 / 38.50c / glicemia=
50 / ventilação= 45/min / VO2= 3.5 - 4.0.
Neste ponto o sistema central avisa que
deve-se parar.

(B)

(C)

(D)

(E)

Apenas I está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
I, II, III, e IV estão corretas.
I, II e IV estão incorretas.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos
conceitos e funções do lactato no organismo
durante o exercício físico.
(A)
A frequência da contração muscular é quem determina
a demanda de ATP. Quando essa demanda de ATP
aumenta, o fluxo de glicose na via glicolítica aumenta
também, elevando a produção de piruvato. Se o
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músculo possuir alto índice mitocondrial (e muita
piruvato desidrogenase), o piruvato é convertido em
Acetil CoA, entra na mitocôndria, e pouco lactato se
produz. O metabolismo da gordura não produz lactato.
Se o exercício aumenta, aumenta a produção de
piruvato, a competição entre a LDH e PDH faz com
que comecem a ser produzidas grandes quantidades
de lactato. Nesse aumento de esforço são recrutadas
fibras rápidas que possuem poucas mitocôndrias
e produzem muito lactato.O lactato produzido é
consumido e pode ser ou convertido em piruvato ou
entrar na neoglicogênese (fígado).
O piruvato produzido na glicólise anaeróbica pode ir
pra mitocôndria através da piruvato desidrogenase
(PDH) ou ser convertido em lactato pela LDHm (lactato
desidrogenase do tipo muscular).
O bicarbonato de sódio em condições elevadas no
exterior da célula promove o aumento do fluxo de íons
H+ do interior celular convertendo o ácido lático em
lactato, reduzindo assim a acidose intracelular.
A acidose metabólica celular no músculo aumenta
a capacidade de produção de força por inibição
das proteínas contráteis e promove inibição de PFK
(fosfofrutoquinase) que é necessária para a ressíntese
de ATP na via glicolítica.

QUESTÃO 28

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 30
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.

Ao abordar os conceitos de corpo, cultura,
mídias e educação física, e suas novas relações
com o mundo contemporâneo, pode-se afirmar
que falar do corpo é falar de um espaço
multidisciplinar, porque se pode falar dele a partir
de muitas perspectivas. Pois, o corpo é lugar dos
determinismos e condicionamentos biológicos,
cada vez mais evidentes com os avanços da
medicina, da biotecnologia e da genética. Portanto,
é INCORRETO afirmar que
por cultura corporal de movimento entende-se “aquela
parcela da cultura geral que abrange as formas
culturais que se vêm historicamente construindo, nos
planos material e simbólico, mediante o exercício
da motricidade humana - jogo, esporte, ginásticas
e práticas de aptidão física, atividades rítmicas/
expressivas e dança, lutas/artes marciais”. (BETTI,
2001, p. 156).
a motricidade humana é entendida como a capacidade
de movimento do ser humano para a transcendência,
e como agente e criadora de cultura (SÉRGIO, 1987).
a “cultura” pode ser definida como “conjunto dos
modos de vida de um grupo humano determinado,
com referência ao sistema de valores para os quais
estão orientados esses modos de vida (ABBAGNANO,
2000, p. 229).
Thompson (1995, p.1981), propõe uma concepção
estrutural da cultura, que “dá ênfase tanto ao caráter
simbólico dos fenômenos culturais como ao fato de tais
fenômenos estarem sempre inseridos em contextos
sociais estruturados”, e a por “análise cultural”
entende o “estudo das formas simbólicas”, que quer
dizer “ações, objetos e expressões significativas de
vários tipos - em relação a contextos e processos
historicamente específicos e socialmente estruturados
dentro do quais, e por meio dos quais, essas formas
simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas”.
Santaella (1996) refere-se ao surgimento de uma nova
cultura, que redefine a cultura de massa e a cultura
erudita: é a cultura das mídias, que cria sua própria
linguagem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31

(A)

(B)

QUESTÃO 29
Com base na sequência de desenvolvimento
humano, Harrow (1983) elaborou uma taxionomia
para o domínio motor que apresenta os seguintes
níveis:
(A)
Flexão; extensão; alongamento; ajustamento postural.
(B)
Movimentos reflexos; habilidades básicas; habilidades
perceptivas;
capacidades
físicas;
habilidades
específicas; comunicação não-verbal.
(C)
Locomoção; não-locomoçãor; manipulação.
(D)
Discriminação cinestésica; discriminção visual;
discriminação auditiva; discriminação tátil.
(E)
Manusear; manipular; empurrar; puxar; rolar; saltitar.
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A primeira proposição teórica acerca do
processo de desenvolvimento foi à hipótese
 _________________,
_
segundo
a
qual
o
desenvolvimento era resultado de um mecanismo
_________________,
________________
e
____________, denominado maturação (Gesell,
1929). A visão maturacional enfatizava a
necessidade de se conhecer a sequência em
que surgiam as mudanças no comportamento e,
somente a partir da ocorrência de tais mudanças,
poderiam ser ensinadas tarefas específicas (Gesell
& Thompson, 1929).
maturacional / biológico / endógeno (interno) /
regulatório
nutricional / biológico / endógeno (externo) / regulatório
maturacional / fisiológico / endógeno (interno) /
conservatório
nutricional / fisiológico / endógeno ( externo) /
regulatório
maturacional / fisiológico / endógeno (externo) /
regulatório

(C)

(D)

(E)
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Se tratando da importância da História da Educação
Física na sociedade, é correto afirmar que
durante a Idade Média, o cristianismo pregava que
para se alcançar a salvação da alma as atividades
relacionadas ao corpo deveriam ser enfatizadas
(RAMOS, 1983, p.165). A prática de atividade física
também era recomendada para fins pedagógicos,
especialmente na educação voltada às classes mais
pobres, que estava confiada essencialmente à Igreja
(CAMBI, 1999, p.296).
ao contrário da ideologia difundida na Idade Média,
com o Humanismo as atividades físicas e os jogos
são entendidos como um meio de educar e passam a
ser valorizados assim como os aspectos psicológicos,
morais e sociais da infância.
no início da implantação da EF nas escolas, essa nova
disciplina escolar era ministrada por instrutores ou por
médicos, ainda sem preparação específica.
no Brasil Império, a prática de jogos nos jardins de
infância das escolas públicas ganha apoio legal,
após regulamentação específica, tal como a aquela
referente à Reforma Fernando Azevedo, em 1928, que
tornou a EF obrigatória nas instituições de educação
em nível de ensino primário, normal e profissional
(MARINHO, 1980, p.172).
segundo MARINHO (1980), movimentos em prol da
EF têm início ainda no Brasil democracia, a partir
de conferências, elaboração de livros e de outras
iniciativas. Neste período, surgem os primeiros clubes
que ofereciam infra-estrutura, estimulando, assim, a
prática de formas variadas de atividades físicas.

QUESTÃO 32

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta, referente aos
conceitos de História e Cultura Afro-Brasileira.
A educação constitui-se um dos principais ativos e
mecanismos de transformação de um povo e é papel
da escola, de forma democrática e comprometida
com a promoção do ser humano na sua integralidade,
desestimular a formação de valores, hábitos e
comportamentos que respeitem as diferenças e as
características próprias de grupos e minorias.
Após a promulgação da constituição de 1988, o
Brasil busca efetivar a condição de um Estado
democrático de direito com ênfase na cidadania e na
dignidade da pessoa humana, contudo não possui
uma realidade marcada por posturas subjetivas e
objetivas de preconceito, racismo e discriminação
aos afro-descendentes, que historicamente enfrentam
dificuldades para o acesso e permanência nas escolas.
A sanção da Lei nº.10.639/2003 é um passo inicial
rumo à reparação humanitária do povo negro brasileiro,
pois fecha o caminho para a nação brasileira adotar
medidas para corrigir os danos materiais, físicos
e psicológicos resultantes do racismo e de formas
conexas de discriminação.
(Re) Direcionar ou corrigir rumos pedagógicos e
propiciar sua relação interdisciplinar, com o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira na Educação
Básica, não é o desafio que tem se posto diante da
Lei Federal nº. 10.639/2003 que estabeleceu a sua
obrigatoriedade neste segmento.
A medida de Ação Afirmativa, que altera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - e
inclui no currículo oficial dos estabelecimentos de
ensino básico das redes pública e privada do país,
a obrigatoriedade de estudo da temática História e
Cultura Afro-brasileira, nos leva ao   compromisso
de implementá-la, enquanto docente, discente,
pesquisador e cidadão buscando os meios de sua
execução.

(D)

(E)

QUESTÃO 34
Sobre o processo de avaliação de acordo com a
LDB, é INCORRETO afirmar que
(A)
termina a exclusividade do exame vestibular para
ingresso no Ensino Superior (art. 44, inciso II). A LDB
fala de uma classificação mediante processo seletivo,
sem especificar. Podemos entender, por exemplo, as
notas do 2º grau, ou uma prova aplicada pelo MEC.
(B)
a LDB cria o processo de avaliação das instituições de
educação superior, assim como do rendimento escolar
dos alunos do ensino básico e superior.
(C)
no ensino superior, o MEC não pode, mediante análise
dos resultados da avaliação, descredenciar cursos,
intervir na instituição, suspender temporariamente a
autonomia, rebaixá-la a Centro Universitário (centros
sem a exigência de trabalho de pesquisa), ou mesmo
descredenciá-la.
(D)
passa a ser solicitado, o recredenciamento das
universidades a cada cinco anos.
(E)
a classificação dos alunos nas séries iniciais passa
a poder ocorrer por promoção. Este termo (diferente
de aprovação) é identificado também no texto com
a “progressão continuada” ou a “progressão parcial”
e com a “progressão regular por série”. Consiste na
aprovação automática de alunos da 1ª até a 5ª série,
pressupondo um acompanhamento personalizado,
com o fim de evitar a evasão escolar e a repetência
nos primeiros anos de estudo. Esse sistema não é
uma inovação da LDB, mas fica por ela legitimado
(art.24; art.32, inciso 2º).

QUESTÃO 33
Segundo a Nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que orienta a educação
nacional, a mesma reflete muitos dos desafios
e esperanças que movem o trabalho de muitos
educadores numa nação de realidades tão
diversas. De acordo com o exposto, é correto
afirmar que
(A)
fica sugerida uma inflexibilidade dos currículos, na
medida em que se admite a incorporação de disciplinas
que podem ser escolhidas levando em conta o contexto
e a clientela. No ensino nas zonas rurais, é admitida
inclusive a possibilidade de um currículo apropriado
às reais necessidades e interesses desses alunos (art.
28, inciso I).
(B)
a LDB determina que a Educação Artística não seja
componente curricular obrigatório no Ensino Básico
(pré-escolar, 1º e 2º graus; art. 26, § 2º). O objetivo é
promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
(C)
continua a exigência de uma língua estrangeira
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moderna a partir da 5ª série, e pedem-se duas línguas
(uma opcional, de acordo com as possibilidades da
Instituição) no ensino médio.
entre os saberes que o educando deverá dominar após
o ensino médio estão os conhecimentos de filosofia e
de sociologia necessários ao exercício da cidadania
(art.36, § 1º); contudo, a Lei exige que tais disciplinas
sejam incorporadas ao currículo.
o Ensino Religioso passa a ser disciplina de oferta  
não obrigatória nas escolas públicas, com matrícula
facultativa e sem ônus para os cofres públicos (Art.
33).

QUESTÃO 35
As funções do professor quando a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação faz referência aos
profissionais da educação básica, restringe suas
funções a:
(A)
administração, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional.
(B)
pesquisa, extensão, inspeção, supervisão e
planejamento.
(C)
transformação, planejamento, pesquisa, supervisão e
administração.
(D)
avaliação, administração, extensão, inspeção e
orientação educacional.
(E)
administração, pesquisa, inspeção, supervisão e
orientação educacional.
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especial por meio de seus profissionais.
A inclusão é um processo constante que
necessita ser continuamente revisto.

QUESTÃO 36

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

A chamada Educação Inclusiva teve início nos
Estados Unidos por meio da Lei Pública 94.142, de
1975 e, atualmente, já se encontra na sua segunda
década de implementação. Sendo assim, entendese por Educação Inclusiva o processo de inclusão
dos portadores de necessidades especiais ou de
distúrbios de aprendizagem na rede comum de
ensino em todos os seus graus. Neste âmbito é
correto afirmar que
na escola inclusiva o processo educativo é entendido
como um processo social, onde todas as crianças
portadoras de necessidades especiais e de distúrbios
de aprendizagem têm o direito à escolarização o mais
próximo possível do normal.
no cenário de cooperação e colaboração há um
privilégio das relações sociais entre todos os
participantes da escola, tendo em vista a criação de
uma rede de auto-ajuda.
a escola inclusiva muda os papéis tradicionais dos
professores e da equipe técnica da escola. Os
professores tornam-se mais próximos dos alunos, na
captação das suas maiores dificuldades.
a escola inclusiva é uma escola desintegrada à sua
comunidade.
gradativamente a escola inclusiva cria uma rede de
suporte para superar as dificuldades existentes.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta, no que diz respeito
à pedagogia histórico-crítica.
(A)
De acordo com a perspectiva da Pedagogia HistóricoCrítica, a educação formal real praticada na escola
não deve ser ancorada no conhecimento científico
acumulado ao longo dos anos, nem voltado para o
melhor convívio em sociedade, abrangendo técnicas
para o trabalho e formação integral do indivíduo.
(B)
Esta concepção nasceu das necessidades postas pela
prática de muitos educadores, pois as pedagogias
tradicionais, nova e tecnicista   apresentavam
características historicizadoras;   sem faltar-lhes a
consciência dos condicionantes histórico sociais da
educação (SAVIANI, 2007).
(C)
Esta Pedagogia objetiva resgata a importância da
escola, a reorganização do processo educativo,
ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se
define a especificidade do saber escolar.
(D)
Seu método de ensino não visa estimular a atividade
e a iniciativa do professor, e desfavorecendo o diálogo
dos alunos entre si e com o professor.
(E)
A Filosofia que embasa a Pedagogia HistóricoCrítica é o Materialismo Histórico-Dialético, onde
sua metodologia de ensino, desenvolvida por
Gasparin (2005), tem como marco referencial a teoria
humanística do conhecimento,   fundamentando a
concepção metodológica e o planejamento do ensino
aprendizagem, como a ação docente-discente.

QUESTÃO 37
Relacione as colunas e, a seguir, assinale a
alternativa com a sequência correta.
1.
2.
3.

Princípio da normalização
Processo de inclusão
Conceito de inclusão

A.

Levar as crianças às classes comuns
sem o acompanhamento do professor
especializado; ignorar as necessidades
específicas da criança; fazer as crianças
seguirem
um
processo
único
de
desenvolvimento, ao mesmo tempo e para
todas as idades; extinguir o atendimento
de educação especial antes do tempo;
esperar que os professores de classe
regular ensinem as crianças portadoras
de necessidades especiais sem suporte
técnico.
Diz respeito a uma colocação seletiva do
indivíduo portador de necessidade especial
na classe comum. Neste caso, o professor
de classe comum não recebe um suporte
do professor da área de educação especial.
Os estudantes deste processo precisam
demonstrar que são capazes de permanecer
em classe comum.
Se refere a um processo educacional que
visa estender ao máximo a capacidade da
criança portadora de deficiência na escola
e na classe regular. Envolve fornecer o
suporte de serviços da área da educação

B.

C.
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1B – 2C – 3A.
1A – 2C – 3B.
1B – 2A – 3C.
1C – 2B – 3A.
1A – 2B – 3C.

QUESTÃO 39
A Psicologia que embasa a Pedagogia HistóricoCrítica é a
(A)
Teoria Analítica de Jung.
(B)
Teoria Comportamental de Graham.
(C)
Teoria Psicanalítica de Freud.
(D)
Teoria Humanística de  Maslow.
(E)
Teoria Histórico-Cultural de Vigotski.
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QUESTÃO 40

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Valorizando a experiência extraescolar dos
alunos e propondo a vinculação entre a educação
escolar, o trabalho e as práticas sociais, a LDB
é consequente com os artigos 205 e 206 da
Constituição Federal, que baseiam o fim maior da
educação no pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Nestas perspectivas,
é correto afirmar que
um dos aspectos mais marcantes da nova LDB é o de
negar, na prática, o caráter de República Federativa,
por colaboração.
tanto a Educação Infantil, da qual trata a LDB, artigos
29 a 31, quanto a Educação Especial, artigos 58 a
60, devem ser consideradas no âmbito da definição
das Diretrizes Curriculares Nacionais, guardadas
as especificidades de seus campos de ação e as
exigências impostas pela natureza de sua ação
pedagógica.
dentro da opção cooperativa que marcou o federalismo
no Brasil, após a Constituição de 1988, a proposição
das diretrizes será feita sem colaboração de outros
entes federativos (LDB, artigo 9º).
ao definir as Diretrizes Curriculares Nacionais, a
Câmara de Educação Básica do CNE inicia o processo
de desarticulação com Estados e Municípios, através
de suas próprias propostas curriculares, definindo
ainda um paradigma curricular para o Ensino
Fundamental, que integra a Base Nacional Comum,
complementada por uma Parte Diversificada (LDB,
artigo 26), a ser concretizada na proposta pedagógica
de cada unidade escolar do País.
ao definir suas propostas pedagógicas e seus
regimentos, as escolas estarão compartilhando
princípios de responsabilidade, num contexto
de
inflexibilidade
teórico/metodológica
de
ações pedagógicas, em que o planejamento, o
desenvolvimento e a avaliação dos processos
educacionais revelem sua qualidade e respeito à
equidade de direitos e deveres de alunos e professores.
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