PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AC
CARDERNO DE PROVAS
CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PROVA PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
EDUCADOR FÍSICO

TIPO DE PROVA “1”
INSTRUÇÕES:
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
 Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 40 questões, numeradas
de 1 a 40. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
 Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder,
conforme ao lado demonstrado.

 Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher essa
letra no CARTÃO DE RESPOSTA.

 Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):
ATENÇÃO:
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua
prova e/ou questões.
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
 A prova terá duração de 04h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTA.
 A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA, CARDERNO PROVA e o CARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
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PORTUGUÊS
(Texto 1)

1. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta aquelas que
estão de acordo com as ideias do texto:
I. As respostas erradas são consideradas pelos professores como medições do
parâmetro de dificuldade do aluno, aprendizagem, falta de foco e são importantes para
o processo de aprendizagem.
II. Os educandos devem ir além de aprovar ou reprovar: eles devem conhecer melhor
seus alunos e adequar seus processos de aprendizagem.
III. Apesar de ter como um dos objetivos aprovar ou reprovar os alunos, as avaliações
devem servir como base para o professor de identificação de perfil dos alunos,
proporcionando uma aprendizagem personalizada, ainda que em grande escala.

a)
b)
c)
d)

Somente III está correta.
Somente I e III estão corretas.
Somente I está incorreta.
I, II e III estão corretas.

2. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa correta:
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a) O primeiro “que” (linha 2) exerce a função morfológica de pronome relativo e a
função sintática de sujeito da oração a que pertence.
b) O pronome pessoal reto “eles” (linha 5) refere-se aos educadores expostos ao
longo do texto pelo autor.
c) O verbo “têm” (linha 11) é acentuado pela seguinte regra: é monossílabo tônico
terminado em “m”.
d) A partícula “se” (linha 15) é uma partícula apassivadora, formando a voz passiva
sintética.
3. Os pronomes relativos “que” (linha 22), “quanto” (linha 2) e “que” (linha 16) exercem,
respectivamente, as funções sintáticas de:
a)
b)
c)
d)

Sujeito – Sujeito – Sujeito
Objeto direto – Sujeito – Objeto direto
Sujeito – Objeto direto – Sujeito
Objeto direto – Objeto direto – Sujeito

4. Em relação ao trecho abaixo, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta:
“Se possível, que ao avaliarmos possamos conhecê-los melhor e, porque os
conhecemos e os reconhecemos individualmente, sejamos capazes de traçar
percursos de aprendizagem adequados para eles.” (linhas 3 a 5)
I. A palavra “se” que inicia o período é um conjunção subordinativa e introduz uma
oração condicional.
II. A expressão “possamos conhecê-los” poderia ser corretamente substituída por
“possamos os conhecer”.
III. A forma verbal “sejamos” está no tempo futuro do presente do modo indicativo.

a)
b)
c)
d)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está incorreta.
I, II e III estão corretas.

5. Assinale a alternativa que apresenta reescrita do trecho abaixo gramaticalmente
correta e que mantenha o valor semântico do período:
“Nas abordagens mais comuns, boa parte das avaliações se dá por meio de questões
que pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe.” (linhas 6 e 7)
a) Nas abordagens mais comuns, boa parte das avaliações, dá-se por meio de
questões que pretendem responder se o aluno sabe, ou não sabe.
b) Boa parte das avaliações dá-se, nas abordagens mais comuns, por meio de
questões as quais pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe.
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c) Boa parte das avaliações se dá, por meio de questões, que pretendem responder
se o aluno sabe ou não sabe, nas abordagens mais comuns.
d) Nas abordagens mais comuns - boa parte das avaliações se dá por meio de
questões as que pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe.
6. Em relação à pontuação do texto, assinale a alternativa correta:
a) A expressão “ao avaliarmos” (linha 3) poderia ser corretamente isolada entre
vírgulas.
b) A vírgula imediatamente após a palavra “individualmente” (linha 4) poderia ser
suprimida mantendo-se a correção gramatical.
c) Os dois pontos imediatamente após o verbo “importam” (linha 15) poderiam ser
corretamente substituídos por ponto e vírgula.
d) Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente
após a palavra “qualidade” (linha 25)
7. No período adaptado do texto abaixo há exatamente:
“Tão importante quanto a medição do quanto sabem os alunos é a obtenção de dados
que permitam a readaptação das abordagens educacionais.”
a)
b)
c)
d)

Uma oração coordenada, uma oração subordinada e uma oração assindética.
Uma oração principal e duas orações subordinadas.
Uma oração principal e duas orações coordenadas.
Uma oração principal, uma oração coordenada e uma oração subordinada.

8. Em relação às regras de acentuação, a palavra “inúteis” (linha 8) é acentuada pela
mesma regra da palavra:
a) sociável
b) aéreos
c) possível
d) fruíveis
9. Assinale alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho abaixo, na
ordem em que aparecem:
“____ que ____ realizado avaliações de perfis dos alunos, ____ aprendizado poderá
assim ser personalizado.”
a)
b)
c)
d)

Precisam-se; tenham-se; cujo
Precisa-se; se tenham; com cujo
Precisa-se; tenham-se; de cujo
) Precisa-se; se tenham; cujo

10. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais e das vozes verbais:
a) O verbo “avaliar” (linha 1) está no infinitivo pois possui sujeito inexistente,
permanecendo, assim, invariável.
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b) O verbo “é” (linha 2) concorda em pessoa e número com o seu núcleo do sujeito
“tão” (linha 2)
c) A expressão “se dá” (linha 6) poderia ser corretamente substituída por “é dada”,
sem alteração do valor semântico.
d) O verbo “celebremos” (linha 21) está no tempo futuro do modo subjuntivo e forma
o imperativo.

MATEMÁTICA
11. Quantos elementos tem o conjunto “A” sabendo que podemos formar 256
subconjuntos ao todo?
a)
b)
c)
d)

5
6
8
11

12. Resolva 8x – 5 > 6x + 1:
a)
b)
c)
d)

X < 17.
X > 3.
X > 16.
X < 30.

13. Resolva a seguinte operação:
“√45 ÷ √5”
a)
b)
c)
d)

3.
6.
9.
12.

14. Utilizando das regras de PA, quantos são os múltiplos de 5 compreendidos entre 8
e 521?
a)
b)
c)
d)

103
105
98
109

15. Considere o triângulo retângulo em A, AC=12 cm e AB=5 cm. Qual o valor de X?
a)
b)
c)
d)

17
13
19
15
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CONHECIMENTOS GERAIS
16. No mundo os ingleses foram colonizadores de alguns países. Uma das heranças
da colonização é que a língua falada pelo colonizador em alguns casos torna-se
naturalmente também a língua do país colonizado. São países que tem como idioma o
inglês, exceto:
a)
b)
c)
d)

África do Sul.
Austrália.
Canadá.
Quine Equatorial.

17. A médica e também política Michelle Bachelet, é a atual presidente:
a)
b)
c)
d)

Da Argentina.
Do Chile.
Do Uruguai.
Da Venezuela.

18. Assinale a alternativa correta quanto aos jogos olímpicos:
a) Em 2016, será a primeira vez que as olimpíadas ocorreram na America do Sul.
b) No ano de 1991, os jogos olímpicos foram realizados em Buenos Aires na
Argentina.
c) No ano de 1998, os jogos olímpicos foram realizados em Quito no Equador.
d) No ano 2000, durante os jogos de Montevidéu ocorreu um grande ataque
terrorista.
19. No ano de 2015 a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
comemora:
a)
b)
c)
d)

25 anos de existência.
20 anos de existência.
15 anos de existência.
10 anos de existência.

20. Na atualidade são poucos os países que ainda possuem reis e rainhas, um
exemplo de um país que ainda possui é:
a)
b)
c)
d)

Rússia.
Áustria.
Holanda.
Portugal.

INFORMÁTICA
21. Qual a função do Pincel de Formatação no MS Word?
a)
b)
c)
d)

Formatar um texto como Titulo 1.
Copiar um texto formatado.
Formatar um texto como Titulo 2.
Copiar a formatação de um texto.
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22. No Windows, este botão aumenta o tamanho da janela até que ela ocupe toda a
Área de Trabalho. Trata-se de:
a)
b)
c)
d)

Botão Lente de Aumento.
Botão visualização.
Botão Minimizar.
Botão Maximizar.

23. Dentro de uma tabela no Excel, as células A1 até A12 estão com valores
numéricos inteiros. O que o comando =MÉDIA(A1:A12) faz?
a)
b)
c)
d)

Calcula a média aritmética dos valores presentes nas células A1 até A12.
Calcula a soma dos valores presentes nas células A1 até A12.
Calcula o desvio padrão dos valores presentes nas células A1 até A12.
Calcula a média ponderada dos valores presentes nas células A1 até A12.

24. Qual a função do comando Ctrl+O no MS Word?
a)
b)
c)
d)

Criar um arquivo novo.
Fechar um arquivo.
Centralizar um texto.
Salvar um arquivo.

25. Qual equipamento abaixo não é um dispositivo de saída de dados?
a)
b)
c)
d)

Monitor.
HD.
Caixa de som.
Impressora Multifuncional (scanner/fax/impressora).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O xadrez e a dama são jogos de tabuleiros que consistem na movimentação de
peças para se alcançar o objetivo que é vencer. Uma das diferenças entre eles é o
número de peças durante o jogo. Assinale a alternativa que demonstra corretamente o
número de peças para cada jogo.
a)
b)
c)
d)

Xadrez 16 claras e 16 escuras; Dama 12 claras e 12 escuras.
Dama 16 claras e 16 escuras; Xadrez 12 claras e 12 escuras.
Xadrez 14 claras e 14 escuras; Dama 12 claras e 12 escuras.
Dama 14 claras e 14 escuras; Xadrez 16 claras e 16 escuras.

27. Na natação existem três tipos de saídas. Assinale a alternativa que não representa
uma saída.
a)
b)
c)
d)

Simples.
Composta.
Giro.
Agarre.

28. Na prova de Medley individual, o nadador nada os quatro nados na ordem:
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a)
b)
c)
d)

Livre, costas, peito e borboleta.
Costas, peito, borboleta e livre.
Borboleta, costas, peito e livre.
Peito, borboleta, livre e costas.

29. O tabuleiro do xadrez é dividido em, exceto:
a)
b)
c)
d)

64 casas.
8 colunas.
8 fileiras.
80 casas.

30. Nas categorias adultas, sub-20, sub-17 e sub-15 do futsal a bola deverá ter as
dimensões de:
a)
b)
c)
d)

400g a 440g; 62cm a 64cm.
250g a 280g; 40cm a 42cm.
350g a 380g; 55cm a 59cm.
300g a 330g; 50cm a 55cm.

31. Para a caracterização do lazer é necessário entender três aspectos fundamentais:
tempo, espaço e atitude. Considerando esses aspectos pode-se dizer que o lazer
trabalhado durante a aula é:
a)
b)
c)
d)

Passatempo sem objetivo definido.
Objeto de educação.
Tempo livre para descanso das outras aulas.
Hora vaga quando algum professor falta.

32. A educação física escolar tem importante papel em relação à contextualização
sócio-política. Por muitos anos, e até mesmo nos dias de hoje em alguns casos, as
aulas de educação física na escola tinham como principal objetivo:
a)
b)
c)
d)

Formação de cidadãos.
Inclusão de deficientes.
Formação de atletas para representar o País.
Cooperação entre os alunos.

33. Os sistemas defensivos estarão sujeitos a como a equipe adversária se
comportará ofensivamente. No basquetebol existe o sistema defensivo por zona e não
pode ser representado por:
a)
b)
c)
d)

2X1X2.
3X2.
1X3X1.
4X1.

34. Quanto ao Líbero no voleibol não é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)

O Líbero pode fazer um ataque a qualquer momento.
Uma equipe pode ter até dois Líberos.
Tem atuação restrita às posições da linha de trás.
As trocas são ilimitadas, devendo haver um rally completo para duas trocas.

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AC
CARDERNO DE PROVAS
CONCURSO PÚBLICO 001/2015
35. “Passagem rápida da defesa para o ataque, com o envolvimento de um ou mais
jogadores para obter o gol.” Esse trecho refere-se a:
a)
b)
c)
d)

Uma falta.
Um contra-ataque.
Uma cobrança de tiro penal.
Um impedimento.

36. Não é um sistema defensivo do handebol:
a)
b)
c)
d)

6X0.
3X2X1.
4X1X1.
5X1.

37. O atletismo é uma das modalidades que sempre estiveram presentes nas
olimpíadas. Não é uma prova de atletismo disputada nos Jogos Olímpicos:
a)
b)
c)
d)

Salto com vara.
Arremesso de peso.
Revezamento.
Cross country.

38 Não é uma modalidade olímpica:
a)
b)
c)
d)

Futsal.
Hóquei sobre a grama.
Ginástica rítmica.
Esgrima.

39. O esporte na escola deve ser considerado:
a)
b)
c)
d)

Como fim nele mesmo.
Como meio/conteúdo para a educação.
Como formador de atletas.
Como pratica exclusiva de quem tem habilidade.

40. No processo ensino-aprendizagem na educação física escolar a cultura popular
deve:
a) Ser desprezada, uma vez que a educação é inflexível.
b) Imposta a todos sem levar em consideração á cultura popular que o aluno está
inserido.
c) Estar de acordo com a região que o aluno vive e deve ser instrumento para
alcançar os objetivos da educação.
d) Esquecida, pois não leva a nada
.
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