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CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA: 28/05/2017
HORÁRIO: das 08 às 12 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 60 (sessenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA:
01 a 10
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO / DIDÁTICA, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO:
11 a 20
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL/GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO/TECNOLOGIA EDUCACIONAL:
21 a 30
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
31 a 60


O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 05.
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Lena Dunham é a autora e a protagonista de “Girls”, o seriado da HBO que estreia sua última temporada
nesta semana. “Girls” é “Sex in the City”, mas para gente grande – o que é irônico, porque o pessoal de “Girls” é
mais jovem do que o pessoal de “Sex in the City”.
Enfim, Lena Dunham, pela boca de sua personagem Hannah, reconheceu: “Tenho forte opinião sobre
tudo. Mesmo em tópicos sobre os quais sei pouco a respeito”.
Talvez você não goste de Lena Dunham e pule de alegria porque ela finalmente admitiu o que você
sempre pensou dela (ou seja, que ela é “metida” mesmo). Pois bem, não pule. O que Dunham disse é apenas
uma regra universal e incontestável: ao tomar posição sobre qualquer tópico, quanto menos soubermos, tanto
mais mostraremos e sentiremos uma certeza absoluta. E quanto maior nossa incompetência, tanto maior será
nossa convicção na hora de agir.
Em 1995, o sr. McArthur Wheeler assaltou dois bancos depois de molhar o rosto com suco de limão,
absolutamente convencido de que o suco funcionaria como tinta invisível e não deixaria seu rosto aparecer nas
gravações das câmeras de segurança. Todos podemos ter ideias erradas, mas só os grandes incompetentes se
avaliam como extremamente competentes.
O fenômeno foi comprovado em 1999 por David Dunning e Justin Kruger, psicólogos da universidade
Cornell, numa série de experiências com a prática médica, o jogo de xadrez, a capacidade de dirigir um carro etc.
Em cada caso, as pessoas incompetentes não reconheciam o tamanho de sua incompetência – só começavam a
reconhecer sua incompetência efetiva se e quando elas treinassem e se instruíssem para tornar-se competentes.
Ou seja, quanto mais a gente é ignorante e incompetente, mais a gente tem certezas radicais e passionais.
Inversamente, quem se afasta de sua incompetência (informando-se ou formando-se) torna-se mais humilde e
mais disposto a duvidar de si.
Em suma, ignorância e incompetência produzem uma ilusão interna de saber e competência.
Inversamente, saber e competência produzem uma certa auto-desvalorização do sujeito, que passa a duvidar de
si.
É possível pensar que a certeza passional seja uma maneira de compensar (e esconder) nossa própria
ignorância ou incompetência.
Mas, de qualquer forma, a explicação é intuitiva: quanto menos eu souber (do que for: de motor de carro,
de política econômica, de teatro, de amor etc.), tanto menos saberei medir o que não sei. Inversamente, quem
sabe mede facilmente que só sabe uma pequena parte do que gostaria de saber.
Sócrates dizia que ele só sabia que nada sabia. Por isso mesmo, o resultado da pesquisa pareceu tão
esperado que Dunning e Kruger, em 2000, ganharam o prêmio Ig Nobel de irrelevância. Mas Dunning continuou
e, em 2005, publicou um livro, “Self-Insight”, cujas implicações são úteis.
Em época de grandes paixões e conflitos – ou, como se diz, de polarizações – mundo afora, vale a pena
lembrar que a certeza (ainda mais quando for passional) é proporcional à ignorância e à incompetência.
Aplique isso ao campo da moral, da política e da religião: a ignorância é a grande mãe de quase qualquer
extremismo.
O psicanalista Jacques Lacan disse um dia que só os teólogos conseguiam ser verdadeiros ateus: o saber
e a competência nos afastam da certeza.
Enfim, alguém poderia se preocupar especificamente com uma consequência disso tudo: se a ignorância e
a incompetência nos oferecem certezas (falsas, mas tanto faz), será que isso não significa que os ignorantes e
os incompetentes são os mais aptos a agir?
Será que o excesso de competência e de saber nos levaria a dúvidas sofridas e, portanto, à incapacidade
de agir? Por exemplo, deve ser fácil decidir a política dos EUA a partir do noticiário da televisão, mas se você
lesse e estudasse todos os relatórios preparados pelas diferentes fontes que informam o presidente, então a
tomada de decisão se tornaria complicada, hesitante.
Obviamente, essa não é uma razão para se render à facilidade da incompetência. Tampouco é uma razão
para não agir. Para agir, é preciso aceitar que a qualidade de um ato apareça nas dúvidas e não na certeza de
quem age, porque, como já dizia Touchstone, o bobo de “As You Like it” (mais de 400 anos antes de Dunning e
Kruger), “o idiota pensa que é sábio, enquanto o sábio é aquele que sabe de ser idiota”.
Nota do autor: ERRATA: A frase "Tenho forte opinião sobre tudo. Mesmo em tópicos sobre os quais sei pouco a
respeito" foi dita pela personagem Hannah, de "Girls", e não por sua criadora, Lena Dunham.
O IGNORANTE não sabe que o é. Contardo Calligaris. Disponível em:
http://m.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2017/02/1858984-o-ignorante-nao-sabe-que-oe.shtml?cmpid=facefolha – Acesso em: 06/03/2017 (adaptado).
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01. Sobre os sentidos apresentados no texto I, analise as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA.
I. O autor defende a tese de que quanto mais o indivíduo é ignorante e incompetente mais ele se julga apto a
agir e a opinar sobre diversos assuntos, uma vez que a certeza é característica dos ignorantes, sendo ainda
inversamente proporcional ao conhecimento adquirido ao longo de anos, pelos verdadeiros sábios e
oradores retóricos, sobre temas diversos;
II. As pesquisas desenvolvidas por David Dunning e Justin Kruger, em 1999, comprovaram que somente os
grandes incompetentes que se julgam extremamente competentes têm condições de ir reconhecendo a sua
incompetência conforme vão adquirindo conhecimento em diferentes áreas do conhecimento ou no
desenvolvimento de habilidades específicas, como dirigir e jogar xadrez;
III. Como o saber e a competência geram dúvidas, ao ponto de o indivíduo acabar tendo mais dificuldades de
agir, por ter menos certeza das coisas, o autor do texto indaga sobre a possibilidade de se pensar que os
ignorantes e os incompetentes estariam mais aptos a agir, pelo fato de terem mais certeza do que fazem e,
consequentemente, terem mais facilidades na tomada de decisões.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmação I é verdadeira.
Apenas a afirmação II é verdadeira.
Apenas a afirmação III é verdadeira.
Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

02. Em relação aos sentidos apresentados no texto I, é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A certeza radical e passional está relacionada à ignorância e à incompetência.
A convicção é a representação material da ignorância das pessoas acerca das coisas.
A humildade é a principal característica de pessoas sábias e competentes.
O excesso de sabedoria e de competência levam à incapacidade das pessoas.
A ignorância na religião e na política é consequência do extremismo.

03. Em “... a tomada de decisão se tornaria complicada, hesitante” (linhas 44 e 45), palavra “hesitante” tem valor de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Impossível.
Ignóbil.
Duvidosa.
Abjeta.
Vaga.

04. Quanto à ocorrência de crase, no texto I, analise as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA.
I. As crases do texto I se justificam em razão de a regência dos verbos exigirem a preposição “a” e de as
palavras subsequentes aceitarem a anteposição do artigo “a”;
II. As quatro utilizações do acento crase, no texto I, são realizadas para indicar a contração de uma preposição
com um artigo, apesar de a crase ocorrer também pela contração entre a preposição e outras classes
gramaticais;
III. Na expressão “levaria a dúvidas sofridas” (linha 42), deveria ser indicada a crase em razão de o verbo “levar”
exigir a preposição “a” e de “dúvidas sofridas” também aceitar a anteposição do artigo “a”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmação I está correta.
Apenas a afirmação II está correta.
Apenas a afirmação III está correta.
Apenas as afirmações II e III estão corretas.
As afirmações I, II e III estão incorretas.

05. Quanto ao processo de formação de palavras, assinale a opção CORRETA.
(A) As unidades lexicais “incontestável” (linha 08), “incompetentes” (linha 13), “inversamente” (linha 20) e
“irrelevância” (linha 31) são formadas por processos de composição, em que se acrescenta um prefixo e/ou
um sufixo à palavra primitiva.
(B) A unidade lexical “inversamente” (linha 20) é formada pela adição do prefixo “in” e do sufixo “mente”, sendo
formada por prefixação e sufixação.
(C) A unidade lexical “inversamente” (linha 20) é formada pela adição do prefixo “in” e do sufixo “mente”, sendo
formada por parassíntese.
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(D) O sufixo “mente” é utilizado com frequência para a formação de advérbios, um exemplo disso é a unidade
lexical “inversamente”, formada por sufixação.
(E) As unidades lexicais “incontestável” (linha 08), “incompetentes” (linha 13) e “irrelevância” (linha 31) são
formadas por composição prefixal.
Leia o texto II, a seguir, para responder às questões de 06 a 08.

Disponível em: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.488356901209621/1470095016369133/?type=3&theater – Acesso
em: 02/03/2017.

06. Acerca da interpretação do texto II, assinale a opção CORRETA.
(A) As opiniões contrárias de cada um dos personagens mostram que o mundo moderno precisa se unir contra
as adversidades do individualismo humano, que fragmenta as ações coletivas.
(B) Cada quadrinho apresenta opiniões contrárias, através da fala de cada um dos personagens, que explora
diferentes formas de agir, a serem ou não adotadas pelas pessoas.
(C) As opiniões dos personagens vão mostrando que as pessoas podem agir individual ou coletivamente, e que
essas ações são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do mundo moderno.
(D) As opiniões dos personagens mostram que “competir” e “colaborar” revelam ações diferentes, que podem
ser complementares quando realizadas pela mesma pessoa.
(E) Competir ou colaborar é uma opinião, e cabe a cada um decidir qual caminho tomar, uma vez que decidir
sozinho é mais fácil do que coletivamente.
07. Acerca do valor gramatical de palavras utilizadas no texto II, assinale a opção INCORRETA.
(A) A palavra “OU”, conforme aparece no texto, nos três quadrinhos, tem valor de conjunção alternativa.
(B) As palavras “COMPETIR” e “COLABORAR” são verbos de terceira e primeira conjugação, respectivamente,
e estão na forma de infinitivo.
(C) As palavras “EU” e “NÓS” são, respectivamente, pronomes da primeira pessoa do singular e da primeira
pessoa do plural do caso reto.
(D) A palavra “UM”, em “UM POR TODOS E TODOS POR UM”, do ponto de vista morfológico, tem valor de
artigo indefinido.
(E) As palavras “SOLIDÁRIOS” e “SOLITÁRIOS” estão sendo usadas no plural e são classificadas
morfologicamente como adjetivos.

Leia o texto III, para responder às questões de 08 a 10.

Disponível em: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.488356901209621/1472675199444448/?type=3&theater – Acesso
em 02/03/2017.
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08. Sobre a utilização e o valor das palavras, nos textos II e III, é INCORRETO afirmar que:
(A) A palavra “SOLITÁRIOS”, no texto II, é a forma masculina e plural da palavra “SOLITÁRIA”, conforme é
utilizada no texto III.
(B) O valor semântico de “SOLITÁRIOS”, no texto II, é diferente do valor semântico de “SOLITÁRIA”, no texto
III.
(C) O valor morfológico de “SOLITÁRIOS”, no texto II, é diferente do valor morfológico de “SOLITÁRIA”, no texto
III.
(D) “SOLITÁRIOS”, no texto II, refere-se à característica de ser sozinho, contrapondo-se à palavra
“SOLIDÁRIOS”, que tem semelhança fonética, mas sentido diferente.
(E) Pela fala de Armandinho, no terceiro quadrinho, do texto III, o seu entendimento de “SOLITÁRIA” se
relaciona ao sentido de “SOLITÁRIOS”, conforme o texto II.
09. Considerando o período “Seu pai passou mal, foi fazer uns exames e descobriu uma solitária”, pode-se afirmar,
sobre a sua constituição e classificação, que:
(A) Apresenta três orações com formações semânticas independentes, constituindo-se como período composto
por coordenação, sendo formado por orações coordenadas assindéticas e por uma oração sindética aditiva.
(B) Apresenta quatro orações com formações sintáticas independentes, constituindo-se como período composto
por coordenação, sendo formado por orações coordenadas aditivas sindéticas e assindéticas.
(C) Apresenta três orações com formações sintáticas independentes, constituindo-se como período composto
por coordenação, sendo formado por duas orações assindéticas aditivas e uma oração sindética aditiva.
(D) Apresenta três orações com formações semânticas independentes, constituindo-se como período composto
por coordenação, sendo formado por duas orações assindéticas aditivas e uma oração sindética aditiva.
(E) Apresenta três orações sintaticamente independentes, constituindo-se como período composto por
coordenação, sendo formado por duas orações coordenadas assindéticas e por uma oração coordenada
sindética.
10. Quanto aos aspectos morfossintáticos da oração “Seu pai foi ao consultório médico hoje”, assinale V para
verdadeiro e F para falso, em seguida, assinale a opção CORRETA.
(
(
(
(
(

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

) A oração é formada por sujeito e predicado, sendo o sujeito formado por um pronome de tratamento, que
funciona como adjunto adnominal, e pelo núcleo do sujeito, exercido pelo substantivo “pai”.
) Por apresentar o verbo “ser”, no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo, o predicado da oração é
classificado como nominal, tendo como núcleo do predicado o substantivo “consultório”.
) “Seu pai”, composto por um pronome e um substantivo, funciona como o termo integrante agente da
passiva, pois o indivíduo que fala não é o mesmo que realiza a ação.
) O predicado da oração é formado pelo verbo transitivo indireto “foi”, núcleo do predicado, pelo objeto
indireto “ao consultório médico” e pelo adjunto adverbial “hoje”.
) Os termos integrantes que compõem a oração são, respectivamente, adjunto adnominal, objeto indireto e
adjunto adverbial de tempo.
V, F, V, F, V.
F, F, F, V, F.
F, F, F, V, V.
V, F, F, V, V.
V, F, F, V, F.
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO / DIDÁTICA / CURRÍCULO E AVALIAÇÃO
11. Libâneo (1992) classifica as tendências pedagógicas que têm-se firmado no contexto escolar pela prática dos
professores utilizando como critério a posição que adotam em relação aos condicionantes sociopolíticos da
escola. Assim, as tendências pedagógicas foram classificadas em: 1- Tradicional; 2- Renovada (Progressista e
não diretiva); 3- Tecnicista; 4- Progressista (Libertadora e Libertária) e 5- Progressista Crítico-social dos
conteúdos. Cada tendência é caracterizada por aspectos mais significativos de sua proposta educativa. Analise
as afirmativas abaixo relacionando as características correspondentes às tendências explicitadas.
I. Propõe um ensino que valoriza a autoeducação (o aluno como sujeito do conhecimento), a experiência direta
sobre o meio pela atividade; um ensino centrado no aluno e no grupo.
II. Valorização da experiência vivida como base da relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Em
função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal (participação em discussões, assembleias,
votações) do que aos conteúdos de ensino.
III. A tecnologia (aproveitamento ordenado de recursos, com base no conhecimento científico) é o meio eficaz de
obter a produção e garantir um ótimo funcionamento da sociedade;
IV. A educação se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de cultura geral, no qual aluno é educado para
atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa.
V. Entende a escola como mediação entre o individual e o social, exercendo a articulação entre a transmissão
dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de um aluno concreto); dessa articulação resulta o saber
criticamente reelaborado.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1, 2, 4, 3 e 5.
5, 3, 2, 1 e 4.
2, 3, 1, 4 e 5.
2, 4, 3, 1 e 5.
3, 5, 1, 4 e 2.

12. De acordo com Veiga (2004), o processo educativo se explicita pela ação docente das seguintes dimensões:
ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Entender esse processo implica analisar criteriosamente cada dimensão e
quais seus significados. Nesse contexto, assinale a opção CORRETA.
(A) O processo educativo desenvolve-se mediante a ação recíproca e interdependente das dimensões; estas se
integram e são complementares.
(B) O processo educativo deve tornar independente as dimensões ensinar e aprender.
(C) Processo educativo para ser compreendido requer práticas pedagógicas que priorizem duas das
dimensões: ensinar e aprender.
(D) No processo educativo, a dimensão ensinar deve ser prioridade, pois a Intencionalidade guia à ação
didática.
(E) O processo educativo deve ser desenvolvido fundamentado na visão dicotômica das dimensões ensinar,
aprender, pesquisar e avaliar.
13. Os desafios contemporâneos para o trabalho de ensinar remete à discussão e à reflexão sobre os elementos
envolvidos nesse processo: o aluno, o conhecimento, o professor e as situações didáticas, enfatizando a
importância de cada no ensino. Considerando o papel atribuído a cada elemento do processo de ensino e de
aprendizagem, é INCORRETO afirmar que:
(A) O aluno é considerado sujeito que participa do processo, troca ideias, ouve e é ouvido.
(B) O conhecimento escolar constitui uma ferramenta central capaz de possibilitar ao aluno exercer sua
cidadania.
(C) As situações didáticas consistem em momentos não planejados e desenvolvem-se através de métodos e
técnicas de ensino que possibilitem a reprodução do conhecimento.
(D) As situações didáticas devem gerar desafios à aprendizagem.
(E) O professor orienta o processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva de mediação, orientando o
processo que envolverá o aluno na sua aprendizagem.
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14. Planejamento de ensino “é o que se desenvolve basicamente a partir ação da ação do professor. Visa o
direcionamento metódico e sistemático das atividades a serem desenvolvidas pelo docente junto a seus alunos
para alcançar os objetivos pretendidos” (GIL, 2010, p. 34). Analisando a ideia explicitada e considerando a
fundamentação teórica sobre planejamento e organização do trabalho educativo, assinale a opção CORRETA no
que se refere aos tipos de planos de ensino.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Plano de curso, plano de unidade e plano educacional.
Plano de curso, plano de unidade e plano de aula.
Plano de curso, plano curricular e plano de unidade.
Plano de curso, plano escolar e plano de aula.
Plano de curso, plano de unidade e plano curricular.

15. Haidt (1996, p. 98) destaca que “o professor ao planejar o ensino antecipa, de forma organizada, todas as etapas
do trabalho escolar”. Assinale a opção CORRETA que apresenta a sequência coerente dos elementos que
devem ser considerados na elaboração dos planos de ensino.
(A) Identificação, conteúdos, objetivos, metodologias, avaliação, recursos de ensino e referências.
(B) Identificação, objetivos, estratégias metodológicas, conteúdos, recursos de ensino, referências e avaliação.
(C) Identificação, objetivos, conteúdos, estratégias metodológicas, recursos de ensino, avaliação da
aprendizagem e referências.
(D) Identificação, objetivos, recursos de ensino, conteúdos, estratégias metodológicas, avaliação da
aprendizagem e referências.
(E) Identificação, objetivos, conteúdos, avaliação da aprendizagem, recursos de ensino e referências.
16. O ensino e a aprendizagem resultam de uma relação social, de um conjunto de interações humanas. Esse
conjunto de relações humanas, sociais e histórica é denominado de relação pedagógica. Nesse contexto, é
CORRETO afirmar que a relação pedagógica engloba as interações que se estabelecem entre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Professor, aluno e família.
Aluno-aluno e professor.
Professor, gestor e coordenador.
Professor-professor e gestor.
Professor, alunos e conhecimentos.

17. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013), que estabelece a base
nacional comum da educação no Brasil, defende a formação integral dos sujeitos, rumo a sua inserção na vida
social, à autonomia, à construção de sua identidade, reconhecendo suas diferenças e potencialidades (BRASIL,
2015, p. 35). Esse documento aponta para a necessidade de garantir à apropriação de conhecimentos mas
também à ampliação e constituição dos valores e atitudes. Dessa forma, destaca a importância da organização
curricular pautada na abordagem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Multidisciplinar.
Interdisciplinar.
Pluridisciplinar.
Transdisciplinar.
Disciplinar.

Leia o trecho que segue e responda a questão 18.

“É importante que o trabalho pedagógico com as crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, garanta o
estudo articulado das Ciências Sociais, das Ciências Naturais, das noções Lógico – Matemática e das
Linguagens (COSSINO, 2007, p. 59).

18. Considerando que o trabalho docente deve permitir a integração de saberes, rompendo com a ideia de que o
tempo escolar deverá ser dividido em áreas do conhecimento, pode-se afirmar que:
I. A proposta interdisciplinar exige interação entre duas ou mais disciplinas, resultando em intercomunicação e
enriquecimento recíproco;
II. A proposta interdisciplinar aponta para a necessidade de planejarmos a organização do tempo sem
fragmentar as áreas do conhecimento;
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III. A interdisciplinaridade facilita a organização dos conteúdos, possibilitando conhecimentos específicos
focalizado em uma determinada área;
IV. A abordagem interdisciplinar fundamenta-se na organização curricular focada no conhecimento específico a
ser ensinado, cumprido pelo professor e aprendido pelos alunos de forma não contextualizada;
V. A interdisciplinaridade é uma possibilidade de desenvolver o trabalho pedagógico, contemplando variados
componentes curriculares.
Analisando as afirmativas, é correto afirmar que estão INCORRETAS somente as afirmativas constantes na
opção:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
II e III.
III e V.
IV e V.
III e IV.

19. De acordo com Luckesi (2009, p. 120) “é corrente a utilização da avaliação como mero instrumento de
verificação do conhecimento acumulado pelo aluno visando a sua classificação em apto ou não apto, e, assim,
promovê-lo ou retê-lo em uma sequência de estudos. Nesse caso, estamos adotando a prática da verificação e
não da avaliação, que assume o caráter de fim em si mesma e não de meio para a consecução do objetivo
maior da escola - a efetiva aprendizagem.” Tomando como base esse contexto, marque a opção CORRETA no
que se refere a esta função da avaliação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somativa.
Diagnóstica.
Orientadora.
Formativa.
Mediadora.

20. Considerando a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, o professor deverá utilizar
estratégias avaliativas que sejam adequadas aos objetivos que pretende alcançar. Os critérios avaliativos devem
contemplar não só habilidades de reter conhecimentos, mas de processá-lo, construí-lo, utilizá-lo em situações
reais de vida. O aluno deve ser concebido como um ser integral, pontuando a participação, o interesse, o seu
comprometimento como condutas relevantes no processo avaliativo. Dessa forma, é CORRETO afirmar que são
instrumentos de avaliação coerente com essa compreensão:
(A) Exercícios e atividades no decorrer do processo substituindo qualquer modalidade de avaliação no final de
um período de estudo.
(B) Exclusão da prova escrita que é um instrumento avaliativo tradicional.
(C) Prova escrita como único instrumento avaliativo capaz de observar o desenvolvimento de competências do
aluno.
(D) Prova escrita, exercícios diários, trabalhos individuais e de equipe, portifólios, autoavaliação, observação
sistemática que permitem observar o desenvolvimento de competências.
(E) Exercícios diários, trabalhos individuais e em grupo são os únicos instrumentos capazes de avaliar as
operações mentais mais complexas.
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL / GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEGAGÓGICO / TECNOLOGIA EDUCACIONAL
21. A Lei 9.394/96 (LDB) estabelece que a educação escolar brasileira está organizada nos seguintes níveis de
ensino:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Educação Infantil e Educação Básica
Ensino Fundamental e Ensino Médio
Educação Básica e Educação Superior
Ensino Médio e Educação Superior
Ensino Fundamental e Educação Superior

22. De acordo com a Lei 9.394/96 (LDB), participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir o
plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos compete:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

À União.
Aos Estados.
Aos Municípios.
Aos Estabelecimentos de Ensino.
Aos Docentes.

23. A Lei 13.005/14 (PNE), constituído por 20 metas, estabelece na Meta 4:
(A) Universalização da educação infantil na pré-escola até 2016.
(B) Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos até o último ano de
vigência do PNE.
(C) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar no ensino médio para toda a população de 15 a 17 anos.
(D) Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado.
(E) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental.
24. A Lei 13.005/14 (PNE) foi aprovada em 25 de junho de 2014 e terá vigência até:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2019.
2024.
2028.
2030.
2032.

25. De acordo com a Lei nº 8.069/90 (ECA), a medida que não pode ser aplicada ao adolescente pela autoridade
competente, quando verificada a prática de ato infracional é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Obrigação de reparar o dano.
Prestação de serviço à comunidade.
Prestação de trabalho forçado.
Internação em estabelecimento educacional.
Inserção em regime de semiliberdade.

26. A Educação Básica, nos termos do artigo 21 da LDB, é formada por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
educação infantil e ensino fundamental e educação superior.
ensino fundamental e ensino médio e educação superior.
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos.
educação infantil, ensino fundamental e educação especial.

27. A prática de qualquer professor pressupõe uma concepção de ensino e aprendizagem. Essa concepção
determina sua compreensão dos papéis de professor e aluno e orienta suas ações, embora o professor não
tenha consciência disso. Em geral, são apontados quatro modelos teóricos (empirista, racionalista, construtivista
e sócio histórico) que respaldam a ação do professor. Assinale a opção que evidencia ideias próprias da
concepção empirista:
9|Página

Prefeitura Municipal de Demerval Lobão - Concurso Público – Edital 01/2017 – Cargo: Professor de Educação Física

(A) O conhecimento é construído na interação que se estabelece entre o sujeito que aprende e o objeto a ser
aprendido.
(B) O aprendiz é um sujeito, protagonista do seu processo de aprendizagem, mas para construir conhecimento,
precisa ser desafiado por situações que lhe permitam refletir.
(C) A construção do conhecimento ocorre numa ação compartilhada, uma vez que as relações entre sujeito e
objeto se estabelecem através dos outros.
(D) A intervenção do professor como alguém mais experiente é indispensável no processo de construção do
conhecimento.
(E) Se expressa em um modelo de aprendizagem conhecido como de estímulo-resposta. O aluno precisa
memorizar e fixar informações das mais simples às mais complexas.
28. Costuma-se identificar na tradição pedagógica brasileira, a presença de quatro tendências, a saber: a tradicional,
a renovada, a tecnicista e a progressista, incluindo a libertadora e a crítico-social dos conteúdos. Assinale a
opção que expressa características da tendência tradicional:
(A) Educação centrada no professor, metodologia baseada na exposição oral dos conteúdos, numa sequência
predeterminada e fixa. Professor visto como autoridade máxima, um organizador de conteúdos e
estratégias.
(B) O centro da atividade escolar é o aluno, como ser ativo e curioso. O mais importante é a aprendizagem.
Professor como facilitador.
(C) Prática pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor, com atividades mecânicas. O professor
como mero especialista na aplicação de manuais.
(D) Atividade escolar pautada em discussões de temas sociais e políticos e ações sobre a realidade social
imediata. O professor é um coordenador de atividades que organiza e atua conjuntamente com os alunos.
(E) Assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados.
29. A constante evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC em diferentes setores da atividade
humana tem feito com que a educação tenha seus modelos didáticos repensados. O uso de tecnologias como o
computador e a Internet podem representar alternativas para a ampliação dos espaços de construção de
conhecimento do aprendiz. A respeito do uso dessa ferramenta na educação, pode-se afirmar:
(A) O uso da TIC na educação rebaixaria a qualidade do ensino.
(B) A implantação do uso da TIC na educação dispensaria a presença do professor na escola
(C) O uso de computadores e da internet ampliam o acesso do aprendiz ao conhecimento através de recursos
como dicionários on-line, os sites educacionais, periódicos, sites com letras de música, vídeos e filmes além
de grande acervo de documentos digitalizados e e-books.
(D) O uso do computador na sala de aula serve apenas para o aluno copiar o conteúdo trabalhado.
(E) Os conteúdos disponíveis na web não contribuem para o processo de construção do conhecimento.
30. O construcionismo como abordagem educacional fundamenta-se na necessidade de a escola criar condições
para que o aprendiz construa conhecimento por meio da descoberta e de situações desafiadoras que o motivem
a participar ativamente das atividades. Para essa abordagem, a Internet, como fonte de pesquisa e canal de
comunicação, oferece muitos recursos para a construção de conhecimento porque:
(A)
(B)
(C)
(D)

possibilita que os alunos se comuniquem através das redes sociais.
serve para a transposição de atividades realizadas na sala de aula convencional para a tela do computador.
as atividades estão centradas no professor.
possibilita que os aprendizes acessem e explorem bancos de dados e se envolvam ativamente em projetos
e atividades pedagógicas.
(E) possibilita ao professor a dispensa do planejamento da aula.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
31. A atividade física pode influenciar o crescimento das crianças por meio de alguns possíveis mecanismos. Em
relação a estes mecanismos, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

O exercício físico atua sobre os estoques calóricos competindo com a demanda energética.
A atividade física serve como estímulo insuficiente para a produção de fatores do crescimento.
A atividade muscular gera estresse mecânico local, inibindo o crescimento musculoesquelético.
Os exercícios agudos e crônicos não promovem alterações no eixo GH/IGF-1 e na produção de outros
fatores do crescimento.
(E) O aumento da atividade física e o estresse musculoesquelético não são importantes para promover o
crescimento de crianças.
32. Em relação às conclusões do relatório do Surgeon General (1996), sobre atividade física e saúde, marque a
opção INCORRETA.
(A) Pessoas de todas as idades, tanto homens como mulheres, beneficiam-se com atividade física regular.
(B) Benefícios significativos à saúde podem ser obtidos com caminhadas de 12 a 15 minutos, três dias por
semana.
(C) A atividade física diminui drasticamente durante a adolescência.
(D) A atividade física reduz o risco de mortalidade prematura causada por câncer de cólon.
(E) A atividade física também melhora a saúde mental e é importante para a saúde dos músculos, ossos e
articulações.
33. A recomendação do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e do American College of Sports
Medicine (ACSM) em relação à duração, à intensidade e à frequência de atividade física para adultos e a
recomendação para crianças e adolescentes são respectivamente:
(A) Adultos: Mínimo de 60 minutos de atividade física em nível moderado, na
preferencialmente em todos os dias. Crianças e adolescentes: 40 minutos
de brincadeiras.
(B) Adultos: Mínimo de 30 minutos de atividade física em nível moderado, na
preferencialmente em todos os dias. Crianças e adolescentes: 20 minutos
de brincadeiras.
(C) Adultos: Mínimo de 40 minutos de atividade física em nível moderado, na
preferencialmente em todos os dias. Crianças e adolescentes: 20 minutos
de brincadeiras.
(D) Adultos: Mínimo de 30 minutos de atividade física em nível moderado, na
preferencialmente em todos os dias. Crianças e adolescentes: 40 minutos
de brincadeiras.
(E) Adultos: Mínimo de 30 minutos de atividade física em nível moderado, na
preferencialmente em todos os dias. Crianças e adolescentes: 60 minutos
de brincadeiras.

maioria dos dias da semana ou
por dia, que pode ser em forma
maioria dos dias da semana ou
por dia, que pode ser em forma
maioria dos dias da semana ou
por dia, que pode ser em forma
maioria dos dias da semana ou
por dia, que pode ser em forma
maioria dos dias da semana ou
por dia, que pode ser em forma

34. Um dos parâmetros que melhoram com o aumento da aptidão física é a utilização de oxigênio pelos tecidos.
Diante dessa afirmativa, o parâmetro fisiológico que reflete a quantidade de oxigênio extraído pelos tecidos
corporais é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Consumo de oxigênio.
Frequência Cardíaca.
Frequência de respiração.
Diferença arteriovenosa.
Ventilação.

35. O treinamento aeróbio regular provoca muitas alterações significativas nas células musculares. Sobre essas
alterações marque a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumento na concentração de enzimas mitocondriais.
Aumento na quantidade de fibras de contração lenta.
Aumento no conteúdo de mioglobina.
Maior capacidade de oxidar gordura.
Aumento no número e tamanho da mitocôndria.
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36. Sobre as adaptações que ocorrem em resposta ao treinamento de força nos músculos esqueléticos, marque a
opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumento do tamanho das células musculares, especialmente as de contração rápida.
Redução dos impulsos nervosos inibitórios habituais de cérebro.
Aumento significativo na quantidade de células musculares.
Aumento da massa corporal magra.
Aumento da espessura da parede ventricular.

37. O principal fator limitante do desempenho de resistência é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Débito cardíaco.
Razão de troca respiratória.
Ventilação.
Frequência cardíaca máxima.
Frequência da respiração.

38. Dentre os componentes da prescrição de exercícios, NÃO está incluído a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Duração.
Intensidade.
Progressão.
Periodização.
Frequência.

39. Marque a opção CORRETA com relação ao VO2max em indivíduos adultos:
(A) Diminui com o aumento da idade em percentuais aproximadamente parecidos, tanto em grupos sedentários
como atléticos.
(B) Pode estar aumentado em adultos jovens mais não em idosos.
(C) Diminui 1% por década de vida.
(D) Pode ser mantido durante toda a vida.
(E) Depois dos 25 anos, tanto em homens como em mulheres, diminui de 15% a 20% por década de vida.
40. Assinale a opção que NÃO é considerado benefício fisiológico do aquecimento antes de exercícios extenuantes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumenta a decomposição da oxihemoglobina.
Aumenta a liberação do oxigênio da mioglobina.
Diminui a velocidade dos impulsos nervosos.
Aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos.
Reduz a viscosidade muscular.

41. O exercício aeróbio moderado provoca vários benefícios para indivíduos levemente obesos. Marque a opção que
NÃO é considerada um benefício desse exercício:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Redução substancial na gordura corporal, aumento na massa livre de gordura.
Melhora do condicionamento cardíaco e pulmonar.
Melhora do estado psicológico e bem-estar geral.
Redução do risco de doença cardíaca e diabetes.
Redução nos triglicerídeos séricos, aumento no HDL-C.

42. Marque a opção que indica que está ocorrendo sobretreinamento.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumento do apetite.
Redução da frequência cardíaca de exercício para uma dada carga de trabalho.
Ganho de peso.
Níveis elevados de testosterona.
Falta de vontade de treinar.
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43. Opção que se refere ao grupo de pessoas que obtém os maiores benefícios à saúde com o exercício físico:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pessoas que praticavam caminhada e passam a correr.
Atletas que aumentam a intensidade do treino em função das competições.
Corredores que param de correr e começam a nadar.
Sedentários que iniciam um programa de exercício físico regular.
Indivíduos que diminuem a intensidade do treinamento.

44. NÃO corresponde às possibilidades de utilização da antropometria na escola:
(A) Permite identificar riscos à saúde associados aos índices excessivamente altos ou baixos de gordura
corporal.
(B) Proporciona o monitoramento de mudanças na composição corporal associadas aos processos de
crescimento, desenvolvimento, maturação e idade.
(C) Propicia o acompanhamento das variáveis relacionadas ao crescimento e desenvolvimento físico em
relação à idade cronológica e maturacional.
(D) Possibilita a identificação de disfunções no crescimento, porém não identifica o perfil morfológico de risco.
(E) Apresenta a possibilidade de discussão do cotidiano, abordando temáticas atuais dos problemas de saúde
(desnutrição, obesidade, estilo de vida, nutrição, entre outros).
45. Com relação aos índices antropométricos relacionados à saúde: Índice de Massa Corporal (IMC), Perímetro da
Cintura (PC), Relação Cintura Quadril (RCQ), marque a opção INCORRETA.
(A) O IMC, PC e RCQ são medidas fortemente associadas ao risco cardiovascular.
(B) Em crianças e adolescentes, o IMC e a PC apresentam-se como importantes determinantes de fatores de
risco cardiovascular agrupados, síndrome metabólica e hipertensão arterial. Nas dislipidemias, o IMC é o
principal determinante.
(C) Em adultos, o IMC, a PC e a RCQ não se apresentam eficientes para detecção de fatores de risco
cardiovascular agrupados, hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias.
(D) Em idosos, o IMC apresenta-se como indicador antropométrico mais associado com dislipidemias.
(E) Para predição de mortalidade em adultos, o IMC parece ser a medida mais indicada. Em idosos, tanto o
IMC quanto o RCQ podem ser considerados.
46. O estudo dos conteúdos da área denominada cultura corporal, segundo o grupo denominado como Coletivo de
Autores, visa apreender a(o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aprendizagem psicomotora e cognitiva.
interação entre corpo e mente.
participação no esporte e sociedade.
esporte como promoção de saúde.
recreação como forma de interação social.

47. Para o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12 e 16 anos de idade.
12 e 18 anos de idade.
12 e 21 anos de idade.
13 e 16 anos de idade.
14 e 16 anos de idade.

48. Dentre as várias abordagens que exerceu/exerce influência significativa na educação física brasileira e vem
sendo criticada por não conferir à educação física uma especificidade, ficando seu papel subordinado a outras
disciplinas escolares, é chamada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Psicomotricidade.
Pedagogicista.
Humanista.
Competitivista.
Transformadora.
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49. Eleonor Kunz defende que o esporte deve atender às possibilidades de realizações bem-sucedidas de todos os
participantes e não apenas de uma minoria. Nesse sentido, o esporte deve passar por uma:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

leitura crítica, que valorize a competição no ambiente escolar.
abordagem mais classificatória e que resgate a individualidade biológica.
perspectiva de rendimento físico e mental.
valorização da repetição e mecanização dos movimentos.
transformação nas estratégias de ensino.

50. Em uma partida oficial de futsal, cinco atletas compõem a equipe titular, sendo permitido o início da partida com o
mínimo de três jogadores. O número máximo de jogadores reservas que poderá compor uma equipe de futsal é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7 jogadores.
5 jogadores.
3 jogadores.
9 jogadores.
6 jogadores.

51. O atletismo é formado por diversas provas, as quais são classificadas em provas de pista, provas de campo,
provas combinadas, marcha atlética, corridas de rua e cross country, corridas em montanha e trilha. Selecione a
opção que contém somente provas de campo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Salto em altura, 110 metros com barreira, lançamento de dardo
Salto com vara, 3000 metros com obstáculo, heptatlo
Salto triplo, arremesso de peso, lançamento de dardo
Decatlo, 100 metros rasos, lançamento do disco
Lançamento do martelo, decatlo, maratona

52. Segundo a regra oficial, assinale a opção que possui os 04 (quatro) nados na ordem que devem ser realizados
na prova de Medley Individual.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

53. Em uma partida de voleibol, atleta designado como líbero é aquele especializado em defender; assim a regra
possui designações específicas para tal atleta. Relacionado às regras exigidas ao líbero, NÃO será permitido a
ele:
(A) Efetuar a troca com qualquer jogador que ocupe uma posição da linha de trás.
(B) Realizar substituições ilimitadas.
(C) Deverá utilizar uniforme que possua cor dominante diferente de qualquer outra cor do uniforme do resto da
equipe.
(D) Cada equipe tem direito a designar até 02 (dois) jogadores como líberos.
(E) Realizar um golpe de ataque, estando a bola completamente acima da borda superior da rede.
54. A dimensão exigida, segundo a regra oficial, para realização de uma partida de basquete deverá ser:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28 metros de comprimento por 15 metros de largura.
30 metros de comprimento por 20 metros de largura.
20 metros de comprimento por 20 metros de largura.
25 metros de comprimento por 13 metros de largura.
25 metros de comprimento por 18 metros de largura.

55. A duração de uma partida de handebol para equipes com jogadores de idade igual ou superior a 17 anos será
de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50 minutos, divididos em dois tempos de 25 minutos.
60 minutos, divididos em dois tempos de 30 minutos.
60 minutos, divididos em três tempos de 20 minutos.
70 minutos, divididos em dois tempos de 35 minutos.
40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos.
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56. O número mínimo de atletas que deve ter uma equipe de futebol para que possa iniciar ou continuar uma partida
é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 jogadores.
6 jogadores.
7 jogadores.
8 jogadores.
9 jogadores.

57. Com o objetivo de romper com os antigos paradigmas na Educação Física, surgem, nas décadas de 1970 e
1980, movimentos “renovadores”. De acordo com o Coletivo de Autores (1992), entre esses movimentos, podese destacar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a Psicomotricidade.
o Método Ginástico.
o Higienismo.
o Método Natural Austríaco.
a Cineantropometria.

58. A ginástica compreende um vasto leque de atividades físicas, nas quais acontecem manifestações gímnicas e/ou
culturais. Segundo o Coletivo de Autores (1992), constituem-se como fundamentos da ginástica, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

saltar.
driblar.
rolar.
girar.
equilibrar.

59. É de suma importância que o profissional de Educação Física tenha conhecimento dos quadros de urgência
comuns durante as práticas esportivas (SILVA, 2012). Assim analise as proposições:
I. A primeira atitude é avaliar os riscos que possam colocar em perigo a pessoa prestadora dos primeiros
socorros, a fim de que a mesma consiga auxiliar o acidentado;
II. A contusão é uma lesão sem fratura dos tecidos moles do corpo. Ela é gerada pelo impacto mecânico de um
agente externo sobre uma parte do corpo;
III. Fraturas são lesões que causam rompimento ou trincamento de um osso. Elas podem ser fechadas, quando
o osso não é exposto, ou abertas, quando há rompimento da pele;
IV. A entorse é uma lesão dos ligamentos de uma articulação com deslocamento das superfícies articulares;
V. Denomina-se parada respiratória ou paragem respiratória a ausência de fluxo de sangue nos pulmões, por
ausência de movimentos respiratórios, seja pelo colapso dos pulmões, paralisia do diafragma ou outras
causas.
Estão corretas as proposições:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

60. Para se organizar um campeonato esportivo, alguns detalhes devem ser analisados em relação à escolha e à
aplicação dos sistemas de disputa. Assinale a opção com o número de rodadas necessárias em uma eliminatória
simples com 64 times.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
6
8
2
16
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