
CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO PARA PROVIMENTO DE  

CARGOS EFETIVOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS  

AGREGADAS NO POLO 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:

Nº INSCRIÇÃO: FUNÇÃO: 

ASSINATURA Nº DO PRÉDIO: SALA: 

 
Professor da Educação Básica – Educação Física 
 

PROVAS DE CONHEC. ESPECÍFICOS E LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

CADERNO 

069 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Na transição do repouso para o exercício físico, alguns ajustes são processados no nosso organismo de 
modo a permitir a execução da tarefa pretendida. Acerca do assunto abordado, é CORRETO afirmar: 
A) Para que a frequência cardíaca se eleve quando saímos do repouso para o exercício, o principal ajuste é 

o aumento da secreção de adrenalina e noradrenalina pelo córtex adrenal. 
B) A diminuição do cortisol plasmático é um importante ajuste hormonal quando estamos praticando 

exercícios mais intensos. 
C) A supressão à descarga vagal, aliada ao aumento da descarga adrenérgica, no nodo sinusal, facilita a 

elevação da frequência cardíaca durante o exercício físico. 
D) Quanto maior a descarga colinérgica no nodo sinusal mais rapidamente a frequência cardíaca se elevará 

durante o exercício. 
 

QUESTÃO 02 
Ao realizarmos exercícios físicos em condições ambientais adversas (altas temperaturas e elevada umidade 
relativa do ar), nosso organismo ativa mecanismos para minimizar a velocidade de elevação da temperatura 
corporal e preservar relativamente o volume plasmático. Com base no assunto abordado e conhecimentos 
associados, é INCORRETO afirmar: 
A) Principalmente quando a taxa de produção de suor está elevada, a secreção de aldosterona é aumentada. 
B) Se o exercício físico for praticado ao ar livre, a sudorese é o principal mecanismo de dissipação do 

excesso de calor corporal. 
C) De maneira geral, na condição ambiental apresentada no enunciado, ocorrerá vasodilatação periférica e 

vasoconstrição central. 
D) À medida que a temperatura corporal e a produção de suor são aumentadas durante o exercício, o 

hormônio antidiurético armazenado na hipófise posterior é liberado na corrente sanguínea.  
 

QUESTÃO 03 
À medida que a intensidade do exercício aumenta, aumenta-se a taxa de trocas gasosas e, em consequência, 
a ventilação pulmonar também será aumentada. Em relação ao aumento da ventilação pulmonar, é 
INCORRETO afirmar: 
A) Exige modificação na atividade excitatória e inibitória em nível pontino e bulbar. 
B) Reflete a taxa de estimulação dos quimioceptores centrais e periféricos. 
C) Deve-se somente à elevação da frequência respiratória. 
D) É elevada à medida que a pressão parcial do dióxido de carbono aumenta. 
 

QUESTÃO 04 
São considerados fatores que podem comprometer o desempenho durante as práticas esportivas de uma 
maneira geral, EXCETO 
A) Tamponamento satisfatório do ácido lático. 
B) Diminuição expressiva do glicogênio muscular esquelético. 
C) Aumento acentuado da temperatura corporal interna. 
D) Desidratação acentuada. 
 

QUESTÃO 05 
Para que o alcance dos objetivos do ensino da Educação Física na escola seja concretizado, várias medidas 
devem ser consideradas.  De grande relevância nesse processo é a articulação entre objetivos traçados e 
conteúdos selecionados. São critérios de seleção de conteúdos coerentes com a articulação mencionada 
acima, EXCETO  
A) Diferenciação por sexo. 
B) Características da própria área do conhecimento. 
C) Relevância social. 
D) Características dos alunos. 
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QUESTÃO 06 
Abaixo são apresentados alguns objetivos da Educação Física no Ensino Fundamental. Analise-os. 
I - Participar de atividades de natureza relacional, reconhecendo e respeitando suas características físicas e 

de desempenho motor, bem como a de seus colegas, sem discriminar por características pessoais, 
físicas, sexuais ou sociais. 

II - Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações da cultura corporal, 
adotando uma postura despojada de preconceitos ou discriminações por razões sociais, sexuais ou 
culturais. 

III - Saber diferenciar os contextos amador, recreativo, escolar e o profissional, reconhecendo e evitando o 
caráter excessivamente competitivo em quaisquer desses contextos. 

 

Acerca dos objetivos apresentados, estão CORRETAS as afirmativas 
A) I e II, apenas.  
B) II e III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

QUESTÃO 07 
Em relação ao conteúdo jogos, é INCORRETO afirmar:  
A) Podem assumir um caráter competitivo, cooperativo ou recreativo. 
B) É comum a adaptação em suas regras em função da estrutura física disponível.  
C) Englobam brincadeiras regionais, jogos de tabuleiro e de mesa. 
D) Partindo dos padrões de percepção-ação no jogo cooperativo, nota-se que o clima do jogo é carregado de 

tensão e estresse.   
 

QUESTÃO 08 
A avaliação do ensino-aprendizagem ainda é um tema muito polêmico em todas as áreas da educação. O 
fragmento de texto abaixo retrata uma modalidade de avaliação. Leia-o. 
“Avaliação aplicada no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, servindo como uma estratégia de 
monitoramento que objetiva informar sobre o rendimento do aluno, as deficiências na organização do ensino 
e os possíveis ajustes necessários no planejamento de ensino para atingir os objetivos propostos” . 
Sobre o exposto no fragmento de texto, é CORRETO afirmar: 
A) Representa a clássica ideia da avaliação somativa. 
B) Caracteriza a avaliação formativa. 
C) Traz a essência da avaliação diagnóstica. 
D) Busca o alinhamento entre os aspectos meritocráticos, da avaliação somativa, e processuais, da 

avaliação formativa. 
 

QUESTÃO 09 
A demonstração e a instrução verbal são amplamente usadas para comunicar ao praticante como 
desempenhar uma habilidade motora. Nesse contexto, o uso de pistas verbais tem relevante destaque.  
Sobre as pistas verbais, é INCORRETO afirmar: 
A) Chamam a atenção da pessoa para a informação reguladora importante no desempenho da habilidade.  
B) Têm como característica o uso de poucas palavras.  
C) Normalmente, usam frases maiores, destacando os pontos mais importantes da habilidade. 
D) Devem ser cuidadosamente cronometradas para preparar o desempenho, sem interferir nele. 
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QUESTÃO 10 
As proposições I, II e III trazem informações gerais a respeito do feedback. Analise-as. 
I - Fornece informação a respeito das características do movimento, que conduzem ao resultado do 

movimento ou ao desempenho da habilidade. 
II - Fornecido enquanto a pessoa está executando um movimento ou desempenhando uma habilidade.   
III - Fornece informação sobre o resultado de um movimento ou desempenho de uma habilidade. 
Acerca das proposições apresentadas, é CORRETO afirmar: 
A) I refere-se ao conhecimento de resultados; II refere-se ao feedback aumentado terminal; e III refere-se ao 

conhecimento de desempenho. 
B) I caracteriza o feedback aumentado resumido; II refere-se conhecimento de resultados; e III caracteriza o 

conhecimento de desempenho. 
C) I refere-se ao conhecimento do desempenho; II refere-se ao feedback aumentado concomitante; e III 

refere-se ao conhecimento de resultados. 
D) I caracteriza o feedback intrínseco à tarefa, II refere-se ao feedback aumentado terminal e III refere-se ao 

feedback aumentado concomitante. 
 

QUESTÃO 11 
Na tentativa de entender toda a complexidade do comportamento motor, diferentes abordagens foram 
surgindo e compondo o que conjuntamente denomina-se de Teoria da Ação.  A esse respeito, leia o 
fragmento de texto abaixo. 
 “À medida que se varia o ângulo da articulação, varia a tensão, tanto no agonista como no antagonista. 
Contudo, em determinado ângulo, essa tensão é semelhante”.  
Sobre o fragmento de texto apresentado, é CORRETO afirmar: 
A) Caracteriza a abordagem do ponto de equilíbrio. 
B) Remete-nos claramente à abordagem dos sistemas dinâmicos. 
C) Traz a ideia central da abordagem de Bernstein. 
D) Resumidamente, exemplifica a ideia norteadora da abordagem percepção-ação. 
 

QUESTÃO 12 
O desenvolvimento das capacidades coordenativas é o foco do processo de ensino-aprendizagem-
treinamento na fase universal do sistema de formação esportiva. A respeito do assunto levantado, analise as 
proposições I e II. 
 

I - A capacidade de determinar o espaço disponível e nele atuar, utilizando todas as suas possibilidades. 
II - Implica em saber se relacionar adequadamente com os companheiros, adversários e com o objeto    

central do jogo. 
 

Sobre o exposto nas proposições I e II, é CORRETO afirmar: 
A) I caracteriza a capacidade de mudança, e II caracteriza a capacidade de diferenciação. 
B) I e II caracterizam a capacidade de orientação. 
C) I e II fazem referência à capacidade de diferenciação. 
D) I faz referência à capacidade de orientação, e II traz a essência da capacidade de equilíbrio. 
 

QUESTÃO 13 
A partir da junção dos elementos das capacidades motoras e coordenativas, temos as chamadas capacidades 
mistas. Em I e II são apresentadas informações acerca de uma capacidade mista. Analise-as. 
I - Seu treinamento pode ser usado como forma de prevenção de lesões. 
II - O não treinamento desta capacidade motora limita a velocidade máxima de movimento e a 

aprendizagem de novas técnicas. 
 

Em relação ao exposto em I e II, é CORRETO afirmar: 
A) I e II referem-se à velocidade frequencial.  
B) I refere-se à resistência de velocidade máxima, e II, à capacidade de reação. 
C) I e II fazem respectivamente referência às capacidades de diferenciação e de mudança. 
D) I e II fazem referência à flexibilidade. 
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QUESTÃO 14 
Engloba manifestações da cultura corporal que têm como características comuns a intenção de expressão e 
comunicação mediante gestos e a presença de estímulos sonoros como referência para o movimento 
corporal. 
Sobre o exposto, é CORRETO afirmar: 
A) Diz respeito exclusivamente às danças. 
B) Faz referência aos conteúdos ginástica e esportes. 
C) Caracteriza as atividades rítmicas e expressivas. 
D) Engloba unicamente as danças folclóricas. 
 

QUESTÃO 15 
O professor pode construir instrumentos de avaliação para cada conteúdo abordado e objetivo especificado. 
Entretanto, alguns cuidados devem ser observados durante a construção. Analise os apresentados em I, II, 
III, e IV.  
I - Ser claro o suficiente para que o aluno saiba o que, como e quando será avaliado. 
II - Considerar de forma integrada os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 
III - Reconhecer o desenvolvimento individual, valorizando o aluno e contribuindo com a sua autoestima. 
IV - Incluir a valorização do aluno, não apenas como autoavaliação, mas também como aquele que opina 

sobre o processo que vivencia. 
 

Sobre os cuidados apresentados de I a IV, estão CORRETAS as afirmativas 
A) I, III e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 

 A desoras, desfeliz 
 
          Encenou-se, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no feriado de 21 de abril, em forma de peça 
teatral, uma celebração chamada “desenforcamento de Tiradentes”. Com advogado, promotor e júri popular, 
refez-se o julgamento do herói da Inconfidência Mineira, tudo mais ou menos conforme o que registram os 
autos de dois séculos atrás, mas com resultado inverso: no final o réu é inocentado. Ou seja, desenforcado. 
O melhor de tudo foi o título. “Desenforcamento” entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial 
permite criar, invertendo significados e instituindo um mundo às avessas. 
          Em Apesar de Você, sua música contra a ditadura, Chico Buarque pediu: “Você, que inventou a 
tristeza, ora tenha a fineza de desinventar”. Talvez já se invocasse o “desinventar” antes; depois, invocou-se 
mais ainda. Até foi acolhido no dicionário digital Aulete, que lhe dá o significado de “retroceder, retroagir 
na ação de inventar”, e oferece como exemplo um trecho do poeta Manoel de Barros: “É preciso desinventar 
os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente a função de não pentear. Até que ele fique à 
disposição de ser uma begônia”. 
          Numa de suas malucas aventuras no País das Maravilhas, Alice comemora seu unbirthday, como 
escreveu o autor do livro, o inglês Lewis Carroll. Unbirthday foi traduzida em português para 
“desaniversário”, bela palavra para significar um belíssimo não evento. E, por falar em belo, a escritora Ana 
Miranda deu o título de Desmundo ao romance em que narra a sina de uma órfã portuguesa enviada à força 
ao Brasil da época do Descobrimento para servir de esposa a um dos desbravadores da terra. “Desmundo” é 
mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso. 
          É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos. No livro 
Roteiro de Macunaíma, de 1950, o crítico M. Cavalcanti Proença escreveu que o personagem de Mário de 
Andrade resumia as “desvirtudes nacionais”. O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outro 
oportuno ‘des’ ao lamentar, num poema (Louvação da Tarde), a “pátria tão despatriada”. 
           Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos depois da 
publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não 
é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no 
mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras. O tema de hoje são as que portam o prefixo 
‘des’, começando com as inventadas, mas não se esgotando nelas. O exímio criador/recolhedor de palavras 
que foi Guimarães Rosa espalhou por suas obras, entre muitas outras, “desamigo”, “desendoidecer”, 
“desdormido”, “desexistir”, “destriste”, “desfeliz”, “desviver”, “desfalar”. 
          No precioso livro O Léxico de Guimarães Rosa, da professora Nice Sant’Anna Martins, registram-se 
exatas 230 palavras com ‘des’, sinal de que o ‘des’ é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar 
com as possibilidades do idioma. Até “desmim” Guimarães Rosa inventou. “Querer mil gritar, e não pude, 
desmim de mim mesmo, me tonteava, numas ânsias”, diz Riobaldo, no Grande Sertão: Veredas. 
          O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo. Mesmo as palavras em 
‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, nos chegam com novo 
viço quando nos detemos a examiná-las. A uma família melancólica pertencem “desamor”, “desventura”, 
“desencanto” e a fatal “desespero”, ao inverter o alto significado moral de “amor”, “ventura”, “encanto” e 
“esperança”. “Desassossego” vai  no mesmo caminho. 
          “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga. Ao contrário, de alto valor moral são 
“destemor” e “desassombro” ao opor-se ao temor e ao assombro. “Desatino” é humilhante; é perder o tino. 
“Desoras” só pode ter sido criada por um surrealista. Usa-se no sentido de “altas horas”, mas na pura raiz 
etimológica significa estar fora das horas – como assim, fora das horas? “Desasnar” é o inspirado sinônimo 
de aprender pela via de deixar de ser asno. 
           Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas. O leitor 
não deve saber, como o colunista não sabia, que existe a palavra “desnamorar”, assim como “desnamorado”.   
A difícil arte do dicionarista revela-se em seu melhor na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas 
pessoas relacionamento amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, 
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aspira à continuidade”. Descontinuada tal relação, fica-se com a desconsolada figura do desnamorado, que 
se imagina desamparado, a desoras, desnorteado e desterrado de si mesmo, desfeliz. 

 
(TOLEDO, Roberto Pompeu de. A desoras, desfeliz. Revista Veja, 3-março-2015.) 

 
QUESTÃO 16 
A partir das ideias defendidas pelo articulista, pode-se inferir, EXCETO 
A) O prefixo ‘des’ é muito produtivo, já que possibilita a formação de muitos neologismos. 
B) Certos neologismos são registrados pelo dicionário, mas outros, não. 
C) A criação constante de novas palavras causa desorganização na língua portuguesa. 
D) Há palavras formadas com o prefixo ‘des’ que não são do conhecimento do usuário da língua. 
 

QUESTÃO 17 
Em todas as alternativas, o articulista trabalha com a semântica do prefixo ‘des’, EXCETO 
A) “... entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial permite criar, invertendo significados e 

instituindo um mundo às avessas.” (Linhas 5-6) 
B) “Unbirthday foi traduzida em português para “desaniversário”, bela palavra para significar um 

belíssimo não evento.” (Linhas 14-15) 
C) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
D) “ ‘Desmundo’ é mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso.” (Linhas 17-18) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos 
depois da publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste 
ano, mas não é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar 
no mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras.” (Linhas 23-26) 
Através desse trecho, infere-se, EXCETO que o articulista 
A) não gosta de abordar questões que dizem respeito aos problemas sociais do Brasil. 
B) aproveita o tema para fazer críticas a determinados comportamentos existentes no Brasil. 
C) normalmente aborda problemas da sociedade brasileira. 
D) Lidar com o tema que envolve palavras é uma forma de evitar falar de problemas que afetam a 

sociedade. 
 

QUESTÃO 19 
Ao afirmar: “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga” (linha 39), o autor propõe que o 
termo 
A) “desentendimento” é mais pesado que o termo “briga”. 
B) “briga” é um termo mais popular que “desentendimento”. 
C) “desentendimento” é formal, e o termo “briga”, coloquial. 
D) “desentendimento” é mais brando que o termo “briga”. 
 

QUESTÃO 20 
Em relação ao trecho da questão anterior, infere-se que a expressão “estado de inocência”, denotativamente, 
significa que as palavras 
A) não foram ainda usadas em contextos. 
B) possuem significados simples. 
C) perderam o seu valor original. 
D) são vazias de significação. 
 

QUESTÃO 21 
Em todos as alternativas, verifica-se o uso de linguagem metafórica, EXCETO 
A) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
B) “O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo.” (Linha 34) 
C) “... por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar de nossas misérias 

públicas?” (Linhas 25-26) 
D) “É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
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QUESTÃO 22 
Considere o trecho: “... na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas pessoas relacionamento 
amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, aspira à continuidade”. 
(Linhas 46-48) 
Sobre o uso do sinal grave indicativo de crase, é  INCORRETO afirmar: 
A) Está relacionado à transitividade do verbo aspirar. 
B) É facultativo, tendo em vista o termo regente e o termo regido. 
C) Indica a fusão da preposição ‘a’ e o artigo feminino ‘a’. 
D) Está relacionado à preposição ‘a’ exigida pelo termo regente. 
 

QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa em que o uso da próclise NÃO é obrigatório, uma vez que não se verifica a ocorrência 
de palavra atrativa. 
A) “... e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não é disso que se trata 

aqui...” (Linhas 24-25) 
B) “... chegam com novo viço quando nos detemos a examiná-las.” (Linhas 35-36) 
C) “... palavras em ‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, 

nos chegam com novo viço...” (Linhas 34-36) 
D) “Talvez já se invocasse o “desinventar” antes...” (Linha 8) 
 

QUESTÃO 24 
Considere o verbo negritado na frase: “Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
Em relação ao emprego desse verbo nessa frase, NÃO se pode afirmar: 
A) Trata-se de um verbo impessoal, portanto deverá ficar na 3.ª pessoa do singular. 
B) Por ser impessoal, constrói uma oração sem sujeito. 
C) Foi usado com valor semântico de ‘existir’ e, nessa acepção, classifica-se como impessoal. 
D) Trata-se de um verbo pessoal e, portanto, concorda com o sujeito a que se refere. 
 

QUESTÃO 25 
Marque a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas em “Você, que inventou a tristeza, 
ora tenha a fineza de desinventar”.” (Linhas 7-8) 
A) Construir uma ironia. 
B) Indicar ressignificação de palavra. 
C) Assinalar uso de citação direta. 
D) Indicar uso de estrangeirismos. 




