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EDUCAÇÃO	FÍSICA	
 

PROCESSO SELETIVO 

 

INSTRUÇÕES: 

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente 

que compõem a prova objetiva. E também a Folha de Respostas para transcrever as respostas da Prova Objetiva. 

ATENÇÃO: 

1 - É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal. 
2 - Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões 
está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 
3 - Confira na sua Folha de Respostas seu nome, cargo e número de documento e em caso de dúvida comunique ao fiscal. 
4 - Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para 
a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 
5 - Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Os fiscais não 
estão autorizados a emitir opiniões nem esclarecer dúvidas em relação ao conteúdo das provas, cabendo exclusivamente ao 
candidato interpretar e decidir. 
6 - A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 
respostas e ao número de inscrição. 
7 - Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 
8 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, 
mas controle seu tempo. 
9 - Você somente poderá deixar a sala de prova após 1h de seu início, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de 
Respostas e o Caderno de Questões.  
10 - Em caso de necessidade de utilizar o sanitário solicite ao fiscal de sala. Você será acompanhado pelo fiscal de corredor 
devendo, no percurso, permanecer em silêncio absoluto, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de 
metais. Após deixar a sala ao término da prova, não é permitido ao candidato o uso dos sanitários locais. 
11 - Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura 
da ata. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação deverá assinar um termo desistindo do certame e, caso se negue, 
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador da 
unidade escolar. 
12 - O(A) candidato(a) não deve utilizar: máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos 
ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação; agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e 
mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc. 
13 - Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova 
e entrega da Folha de Respostas ao fiscal. 
14 - Qualquer tentativa de fraude, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 01 e 

02:  

“- Por que as pessoas em diferentes países com 

diferentes crenças não podem todas juntas 

viverem em paz? 

- Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é 

bom para elas. 

- Quem iria dizer pra elas o que é bom pra elas? 

- Eu!” 

01) Por que, de acordo com o texto, pode-se 

concluir que a paz não será alcançada? 

A) Porque é o Governo quem detém a paz. 

B) Porque as pessoas respeitam opiniões divergentes 

daquelas concebidas por elas. 

C) Porque as ideias da população não são 

diversificadas. 

D) Porque ela depende dos interesses pessoais 

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores. 

 

02) Qual é a classificação morfológica dos dois 

vocábulos “diferentes”? 

A) Adjetivo. 

B) Substantivo. 

C) Preposição. 

D) Pronome. 

E) Verbo. 

 

03) Das alternativas abaixo, indique aquela cujas 

palavras obedecem à mesma regra de 

acentuação: 

A) Amapá; babás; paletós; dócil. 

B) Também; herói; júri; pés. 

C) Pólen; magnólias; nós; crítico. 

D) Ônix; tórax; açúcar; vírus. 

E) Porém; apólice; vítima; cítrico. 

 

04) Assinale a alternativa em que há erro de 

concordância: 

A) As matas foram bastante danificadas pelo fogo. 

B) A sala tinha bastantes carteiras, mas era meio 

escura. 

C) As duas ilhas ficam muito distante do litoral. 

D) Achei o príncipe e sua filha muito simpáticos. 

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores. 

 

05) “Peles de animais, contudo, voltaram a ser 

chiques.”. A conjunção contudo exprime a ideia 

de: 

A) Adversidade. 

B) Adição. 

C) Alternância. 

D) Conclusão. 

E) Explicação. 

 

06) Assinale a alternativa CORRETA para o 

preenchimento das lacunas das frases que 

seguem:  

1 - O sol nasce __ leste. 

2 - Os pneus aderem __ pista. 

3 - Assistiu __ reuniões de ontem? 

4 - O rio corre paralelamente __ mata. 

A) a; a; à; à. 

B) à; a; as; a. 

C) a; à; às; à. 

D) à, à, às, a. 

E) a; a; as; à. 

 

07) Em relação à ortografia, analise as assertivas 

e assinale a alternativa CORRETA. 

I - Umedecer – cuscuz – flecha – xereta 

II - Umidecer – batismo – batizar – maisena 

III - Flecha – umedecer - maisena – mortadela 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) Somente na afirmativa III está correta. 

D) Somente as afirmativas I e III está correta. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

08) Quanto às regras de acentuação, as palavras 

máxima, possível e código são classificadas, 

respectivamente, como: 

A) Proparoxítona – paroxítona – proparoxítona. 

B) Paroxítona – paroxítona – oxítona. 

C) Todas são proparoxítonas. 
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D) Todas são paroxítonas. 

E) Paroxítona – proparoxítona – proparoxítona. 

 

09) Em “a partir do momento em que a vítima 

completa 18 anos”, o termo em destaque, quanto 

à classe de palavras, pertence à classe: 

A) Dos numerais. 

B) Dos pronomes. 

C) Das preposições. 

D) Dos verbos. 

E) Dos substantivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) No primeiro quadrinho, qual é o termo da 

oração que aparece isolado por vírgula? 

A) Aposto. 

B) Vocativo. 

C) Adjunto adverbial. 

D) Complemento nominal. 

E) Adjunto adnominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

mediante as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. Para 

que recebam os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o 

Distrito Federal deverão contar com. Assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e 

Epidemiológico, plano de saúde coletiva, relatórios de 

gestão, recursos para a saúde no orçamento estadual 

e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS). 

B) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, plano de 

saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos 

para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de 

elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários 

(PCCS).  

C) Fundo de Saúde e Educação, Conselho de Saúde, 

plano de saúde individual, relatórios de gestão, 

recursos para a saúde no respectivo orçamento e 

Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS). 

D) Fundo de Saúde, Meio ambiente, Conselho de 

Saúde e Educação, plano de saúde individual, 

relatórios de gestão, recursos para a saúde no 

respectivo orçamento e Comissão de elaboração do 

Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). 

E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

12) O parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 8142/1990 

estabelece que para a representação dos usuários 

nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de 

Saúde, em relação ao conjunto dos demais 

segmentos, será: 

A) Paritária. 

B) Majoritária. 

C) Proporcional à população de usuários. 

D) Minoritária. 

E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
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13) Qual dos princípios abaixo NÃO faz parte da 

Lei Orgânica de Saúde Nº 8.080/90? 

A) Integralidade. 

B) Universalidade. 

C) Igualdade. 

D) Centralização. 

E) Direito à informação, das pessoas assistidas, sobre 

sua saúde. 

 

14) Sobre a legislação do SUS é CORRETO afirmar 

que: 

A) No art. 200 da Constituição, são estabelecidas as 

competências do SUS. Essas competências não 

incluem incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

B) A disciplina constitucional da saúde permite que, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, o poder 

público colabore com quaisquer instituições privadas 

prestadoras de serviços de saúde, mediante a 

destinação de auxílios e subvenções, conforme o 

caso. 

C) O direito à saúde, na Constituição da República, é, 

em certa medida, tratado como uma manifestação do 

princípio da igualdade. 

D) Antes da criação do SUS, um cidadão sem carteira 

de trabalho assinada não tinha acesso a serviços 

públicos de saúde, exceto em condições de 

emergência médica. 

E) O SUS privilegia e condiciona o atendimento das 

populações mais carentes. 

 

15) São dispositivos da Lei Orgânica do Sistema 

Único de Saúde - SUS (Lei 8080/90), EXCETO: 

A) A saúde é um direito fundamental da pessoa 

humana. 

B) E dever do Estado garantir a saúde através da 

formulação de políticas que visem à redução de riscos 

de doenças e outros agravos. 

C) E dever do Estado assegurar acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços de saúde para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

D) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. 

E) A iniciativa privada participará do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em caráter complementar e obrigatório. 

 

16) À direção municipal do Sistema Único de 

Saúde, conforme a Lei n° 8080/90, compete: 

A) Executar as ações de vigilância sanitária em 

relação às fronteiras internacionais. 

B) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 

serviços de saúde, como gerir e executar os serviços 

públicos de saúde. 

C) Planejar, executar e gerir os laboratórios de 

análises de produtos farmacológicos e os 

hemocentros. 

D) Participar e gerir a programação de serviços de 

saúde no âmbito estadual. 

E) Programar e coordenar as campanhas estaduais 

de vacinação. 

 

17) Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei: 

A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

B) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice. 

C) O amparo às crianças e adolescentes carentes. 

D) A promoção da integração ao mercado de trabalho. 

E) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 

de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária. 

 

18) Qual das alternativas abaixo completa o 

Art.196º da Constituição Federal? 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido _____________ que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. 

A) mediante políticas econômica. 

B) mediante políticas públicas e privadas. 

C) mediante políticas sociais. 

D) mediante políticas sociais e econômicas. 
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E) conforme determina o Conselho de Saúde.    

 

19) A Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em seu artigo 26 

preconiza: “os currículos do ensino fundamental 

e médio devem ter uma base nacional comum, a 

ser complementada, em cada sistema de ensino 

estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela”. Assinale a alternativa 

CORRETA em relação à Educação Física. 

A) A Educação Física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular da 

Educação Básica. 

B) A Educação Física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica. 

C) A Educação Física, integrada à proposta 

pedagógica da escola é componente curricular 

optativo no ensino médio. 

D) A Educação Física facultativa nos cursos noturnos 

é atividade curricular obrigatória da Educação Básica. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

20) Analise as afirmativas: 

Ao trabalhar com o jogo na Educação Infantil: 

I - As relações sociais (criança-família, criança-

criança, criança-professor, criança-adulto) não estão 

contempladas. 

II - As inter-relações com as outras disciplinas não 

estão presentes. 

III - A memória lúdica da comunidade em que a 

criança vive é elemento fundamental para a seleção 

de um programa de jogos. 

IV - Seu conteúdo implica no reconhecimento de si 

mesmo e das próprias possibilidades de ação; 

V - Descartam-se os conteúdos que impliquem a vida 

de trabalho do homem, da própria comunidade, das 

diversas regiões do país e de outros países. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

D) Somente a afirmativa I está correta. 

E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 

21) Em relação a finalidades, conteúdos e formas 

de avaliação na Educação Física, segundo a 

concepção crítico-superadora, pode-se afirmar 

que: 

I - O conceito entendido como uma categoria 

explicativa que ordena, compreende e expressa uma 

realidade empírica tem múltiplas determinações e 

nada mais é do que a tradução de uma nota.      

II - Deve-se utilizar instrumentos de avaliação bem 

elaborados, como estímulo e desafio ao interesse e à 

curiosidade dos alunos. 

III - Não fazer do erro fonte de culpa ou castigo. Levar 

em conta que o erro compõe o processo de 

aprendizagem e faz parte da construção do domínio 

de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. 

IV - A avaliação informal deve ser realizada somente 

no início e fim de um ano letivo.  

V - Deve-se considerar a inter-relação das dimensões 

qualitativa e quantitativa possíveis na avaliação do 

processo ensino-aprendizagem, ampliando-se as 

fontes de informações e os níveis de análise. Assinale 

a alternativa que contém apenas as afirmativas 

CORRETAS. 

A) I, II, IV e V. 

B) I, III e V. 

C) II, III e V. 

D) II, III e IV. 

E) Todas estão corretas. 
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22) Na construção de um projeto político-

pedagógico para a Educação Física, se faz 

presente uma intenção política em determinada 

direção e uma ação pedagógica que permitam a 

reflexão sobre a ação do sujeito em um 

determinado momento histórico capaz de dar 

conta de explicações pedagógicas, configurando-

se pedagogias emergentes. Essa reflexão 

pedagógica tem características específicas 

classificadas como: 

A) Política, pedagógica e emergente. 

B) Emergente, crítico-superadora e pedagógica. 

C) Pedagógica, diagnóstica e teleológica. 

D) Diagnóstica, judicativa e teleológica. 

E) Nenhuma alternativas correta 

 

23) Um professor de Educação Física irá ministrar 

uma aula de Handebol para uma turma de 

crianças, com vinte alunos, na faixa etária de 08 a 

10 anos, de ambos os sexos e ainda não iniciados 

na prática deste esporte. O material que o 

professor dispõe é satisfatório. Diante desta 

situação, o procedimento metodológico mais 

adequado para a concepção de aula aberta é: 

A) Separar os alunos por idade e sexo. 

B) Separar os alunos por peso e altura. 

C) Focalizar as atividades em jogos de estafetas. 

D) Adaptar as regras do desporto à faixa etária das 

crianças promovendo o desenvolvimento da aula 

através do jogo. 

E) Apresentar as regras do desporto para que as 

crianças memorizem. 

 

24) A unidade anatomo-funcional do Sistema 

Nervoso é chamada de: 

A) Epêndima.  

B) Neurônio.  

C) Nervo. 

D) Neurilema. 

E) Axônio. 

 

 

25) A formação sacular fibroserosa que contém o 

coração é denominada de: 

A) Pericárdio.  

B) Miocárdio.  

C) Endotélio. 

D) Nodo atrioventricular.  

E) Endocárdio. 

 

26) Quanto à Educação Física Infantil é CORRETO 

afirmar que: 

I - Se deve exigir o máximo de rendimento da criança. 

II - Se deve submeter a criança ao treinamento 

especializado. 

III - Se deve ter cuidados para não prejudicar a criança 

fisiologicamente por sobrecarga de atividades físicas. 

IV - Se deve priorizar o esporte em detrimento da 

criança. 

V - Se deve ter consciência das implicações negativas 

da sobrecarga de atividades físicas. 

A) Somente III, IV e V estão corretas. 

B) Somente I e V estão corretas. 

C) Somente I, III e V estão corretas. 

D) Somente III está correta. 

E) Somente III e V estão corretas. 

 

27) Durante o jogo a criança salienta: 

A) Seus primeiros obstáculos, seus ímpetos e seus 

propósitos, situações adversas. 

B) Situações adversas, sua generosidade e seu 

egoísmo, seus primeiros obstáculos. 

C) Suas boas e más intenções, situações adversas, 

sua criatividade, sua generosidade e seu egoísmo. 

D) A sua disciplina, sua cooperação, sua meiguice ou 

sua agressividade. 

E) Seus ímpetos e seus propósitos, sua fraqueza e 

seu fingimento, suas boas e más intenções. 

 

28) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao 

desenvolvimento motor de 06 a 10 anos: 

A) Crianças que não tiverem oportunidade para 

prática de movimentos, nesse período, na sua maioria 

não poderão adquirir as informações motoras e 

perceptivas. 
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B) Somente na 3ª série, as primitivas exigências não 

formais de compreensão motora são solicitadas. 

C) Na 2ª série a criança ainda não apresenta 

maturidade para satisfazer e ultrapassar a ampla 

carga de tarefas psicomotoras. 

D) No início desse período o tempo de reação é muito 

rápido e a coordenação entre olhos e os pés não 

apresentam dificuldades. 

E) A maioria das habilidades motoras fundamentais 

não possuem nenhum potencial para se definirem 

nesse período. 

 

29) A respeito das Abordagens da Educação 

Física escolar é INCORRETO afirmar que: 

A) A finalidade da Psicomotricidade é a reeducação 

motora. 

B) A Abordagem Desenvolvimentista é uma 

concepção propositiva não sistematizada. 

C) A Aptidão Física é uma concepção propositiva 

sistematizada. 

D) O Tecnicismo é classificado como uma Abordagem 

Humanista. 

E) A Abordagem Cultural está relacionada à área da 

Antropologia. 

 

30) A abordagem da Educação Física escolar que 

fundamenta sua proposta de trabalho para o 

esporte na pedagogia histórico-crítica é a: 

A) Crítico-construtivista. 

B) Crítico-superadora. 

C) Desenvolvimentista. 

D) Tradicional. 

E) Psicomotora crítica. 

 

31) Tratando-se do conceito de ética e moral pode-

se afirmar que ética: 

A) É princípio, moral são aspectos de condutas não 

específicas. 

B) É permanente, moral é atemporal. 

C) É cultural, moral é universal. 

D) É regra, moral é conduta de regra. 

E) É a prática, moral é a teoria. 

 

32) Assinale a alternativa INCORRETA referente 

ao princípio orientador fundamental das 

alternativas éticas. 

A) As principais alternativas éticas são: humanística, 

natural e religiosa. 

B) As éticas humanísticas classificam-se em: 

hedonismo, utilitarismo, existencialismo. 

C) A ética naturalística recebe esse nome, pois, toma 

como base o processo e as leis da natureza. 

D) A ética religiosa é o sistema de valores que procura 

na divindade (Deus ou deuses) o motivo maior de 

suas] ações e decisões. 

E) O hedonismo tem como princípio orientar o que for 

útil para o maior número de pessoas (nazismo). 

 

33) Tanto meninos, como meninas, aumentam a 

quantidade de gordura corporal durante a 

puberdade. Indivíduos com maturação sexual 

precoce costumam ser: 

A) Menos gordos, especialmente meninas, e 

continuam mais gordos, mais altos e com menor 

capacidade aeróbia quando se tornam adultos. 

B) Mais gordos, especialmente meninas, e continuam 

mais gordos, mais altos e com menor capacidade 

aeróbia quando se tornam adultos. 

C) Mais gordos, especialmente meninos, e continuam 

mais gordos, mais altos e com menor capacidade 

aeróbia quando se tornam adultos. 

D) Mais gordos, especialmente meninas, e continuam 

menos gordos, mais altos e com menor capacidade 

aeróbia quando se tornam adultos. 

E) Menos gordos, especialmente meninos, e 

continuam menos gordos, menos altos e com menor 

capacidade aeróbia quando se tornam adultos. 

 

34) No que diz respeito às lesões musculares mais 

frequentes em atividades físicas, assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) A contusão é uma lesão produzida nos tecidos por 

trauma contuso (pancada, chute, cotoveladas, etc), 

onde há rompimento da pele, e se manifesta por meio 

de dor e edema (inchaço) no local; equimoses 
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(manchas avermelhadas); e hematomas (colorações 

arroxeadas pelo sangue extravasado). 

B) A cãibra é a lesão provocada pelo estiramento do 

músculo (rompimento de fibras musculares), ou parte 

dele, por movimento brusco e/ou violento, a mesma 

causa dor intensa à movimentação, e edema 

(inchaço) no local. Como procedimento a esta lesão 

deve-se promover o alongamento do músculo 

atingido, e aplicar compressas frias no local. 

C) A distensão muscular é a contração espasmódica 

abrupta, vigorosa, involuntária e dolorosa de um ou 

mais músculo, podendo ocorrer durante o exercício ou 

em repouso. 

D) Entorse é a separação momentânea das 

superfícies ósseas ao nível da articulação, com 

comprometimento apenas ligamentar. A mesma se 

manifesta pela dor violenta; edema local; perda de 

mobilidade local; e deformação visível da articulação 

impossibilitando a movimentação. 

E) Luxação é o deslocamento da extremidade de um 

osso ao nível de sua articulação, com 

comprometimento de vários componentes articulares, 

bem como estruturas locais, podendo ser fechadas ou 

abertas. 

 

35) No âmbito da Cineantropometria são 

consideradas medidas lineares, EXCETO: 

A) Estatura. 

B) Diâmetros. 

C) Peso. 

D) Envergadura. 

E) Comprimento de membros. 

 

36) No tocante a Cineantropometria, as medidas 

Axilar média, Subescapular e Supra-ilíaca se 

referindo à: 

A) Dobras cutâneas. 

B) Circunferências. 

C) Estatura. 

D) Massa Corporal. 

E) Diâmetros. 

 

37) “É a qualidade física que um músculo possui, 

dotando de capacidade de realizar um grande 

número de contrações sem diminuir a amplitude 

do movimento, a frequência, a velocidade e a força 

de execução”. O trecho refere-se a: 

A) Flexibilidade. 

B) Resistência Muscular Localizada. 

C) Força. 

D) Equilíbrio. 

E) Coordenação. 

 

38) Apresenta-se como um importante autor da 

Psicomotricidade: 

A) João Batista Freire. 

B) Jean Le Boulch. 

C) Betti. 

D) Alcides José Scaglia. 

E) Go Tani. 

 

39) A participação dos portadores de 

necessidades especiais nas aulas de Educação 

Física pode trazer muitos benefícios, 

particularmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento das capacidades perceptivas, 

afetivas, de integração e inserção social. (BRASIL, 

1998; p. 56). Nesse sentido, é importante que o 

professor de Educação Física adote os 

procedimentos relacionados a seguir, à EXCEÇÃO 

de um. Assinale-o. 

A) Analisar o grau e o tipo de limitação que o aluno 

apresenta. 

B) Ser flexível, fazendo as adequações necessárias 

no plano gestual, nas regras das atividades, na 

utilização de materiais e do espaço para estimular o 

aluno. 

C) Impedir que esse aluno participe, por exemplo, de 

jogos ou danças, por meio da criação de papeis 

específicos para sua atuação, tendo em vista que ele 

deve ser visto como algo ou alguém diferente. 

D) Favorecer a construção de uma atitude de respeito 

próprio por parte do portador de necessidades 

especiais e construir, a partir da convivência com ele, 

atitudes de solidariedade, respeito e aceitação. 
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E) Buscar uma atitude positiva diante das diferenças 

é algo que se construirá na convivência e dependerá 

da postura pedagógica afirmativa que o professor 

adotar nesta direção. 

 

40) O estímulo à prática da atividade física regular, 

seja na escola ou fora dela, tem sido reconhecido 

por seus efeitos benéficos, principalmente no 

controle da obesidade (PALMA, 2000). Esta, que é 

uma questão de saúde pública, pode ser 

monitorada pelo professor de Educação Física no 

âmbito da escola por meio do cálculo de um índice 

denominado IMC (Índice de Massa Corporal). 

Assinale a alternativa que indica a expressão que 

permite o cálculo do IMC. 

A) IMC = massa corporal (kg) / altura (m2). 

B) IMC = (idade (anos) x altura (m2)) / massa corporal 

(kg). 

C) IMC = (massa corporal (kg) x altura (m2)) / idade 

(anos). 

D) IMC = (idade (anos) x massa corporal (kg)) / altura 

(m). 

E) IMC = altura (m2) / massa corporal (kg). 
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