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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - SP 

PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Pedagógicos 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
10 

Total de questões  25 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 

no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 

do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 

de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 

RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 

acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 

simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 

USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
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Língua Portuguesa  

1) Existem 3 tipos de encontros vocálicos, 
portanto, quando há uma sequência de sons 
vocálicos, sejam eles na mesma sílaba ou em 
sílabas separadas, caracterizamos um encontro 
vocálico. Assinale a alternativa que apresente as 
definições de ditongo, tritongo e/ou hiato 
corretamente. 
 
a) Os tritongos podem ser crescentes ou 
decrescentes (ex: história, pai, flauta, besouro, 
etc). 
b) Os ditongos podem ser orais e nasais (ex: 
pães, muito, etc). 
c) O encontro de duas vogais em uma mesma 
palavra que ficam em silabas diferentes chama-se 
hiato (ex: dia, saúde, Luísa, etc). 
d) As semivogais dos ditongos am e em aparecem 
somente na escrita (cantaram, também, etc). 
 
2) Os principais processos de formação de 
palavras dividem-se em dois grandes grupos: 
composição e derivação.  
 
Sobre estes processos assinale a alternativa 
CORRETA. 
  
a) Composição é a formação de palavras a partir 
da junção de um ou mais radicais, ou palavras 
com uso imprescindível de hífen. 
b) A composição acontece quando se unem um ou 
mais radicais ou palavras havendo sempre a 
perda de fonemas como por ex: girassol, 
passatempo, etc.  
c) A derivação pode acontecer quando se adiciona 
um prefixo a uma palavra ou a um radical ex: 
incapaz, anti-inflamatório, etc. 
d) Quando as palavras formadas pelo prefixo ou 
pelo sufixo existirem isoladamente ocorrerá 
parassíntese.  
 
3) São termos relacionados ao nome: adjunto 
nominal, aposto, predicativo e complemento 
nominal.  
 
Assinale a alternativa que apresentar a 
exemplificação e a classificação CORRETA.  
 
a) Aposto: Eu tenho somente um problema: 
dinheiro. 
b) Aposto: Este filme é impróprio para menores de 
idade. 
c) Complemento nominal: Ana, filha de João, 
trabalha aqui. 
d) O predicativo nada mais é que um termo que 
atribui características a um objeto: tornou-se 
finalmente, um cantor de sucesso,  
 

4) Leia a frase abaixo e classifique o termo em 
destaque. Assinale a única alternativa CORRETA. 
 

‘‘Muitos bebês nasceram’’ 
 
a) Predicado nominal 
b) Predicado verbal 
c) Predicado verbo-nominal  
d) Complemento nominal 
 
5) A crase é o fenômeno sintático definido como 
fusão de duas vogais iguais. A ocorrência da 
crase é marcada com o uso do acento grave, 
sendo assim assinale a alternativa que apresente 
o uso CORRETO da mesma.  
 
a) A cozinha cheira à alho. 
b) Moro à três quarteirões daqui. 
c) Sempre manda recado à amigas da faculdade. 
d) Ele escreve à Machado de Assis. 
 
 

Conhecimentos Pedagógicos 

6) Na organização e gestão do currículo, as 
abordagens disciplinar, pluridisciplinar, 
interdisciplinar e transdisciplinar requerem a 
atenção criteriosa da instituição escolar, porque 
revelam a visão de mundo que orienta as práticas 
pedagógicas dos educadores e organizam o 
trabalho do estudante. Perpassam todos os 
aspectos da organização escolar, desde o 
planejamento do trabalho pedagógico, a gestão 
administrativo-acadêmica, até a organização do 
tempo e do espaço físico e a seleção, disposição 
e utilização dos equipamentos e mobiliário da 
instituição, ou seja, todo o conjunto das atividades 
que se realizam no espaço escolar, em seus 
diferentes âmbitos. (Diretrizes Curriculares para a 
Educação Básica.). A transdisciplinaridade refere-
se: 
 
a) A orientar para a necessidade de se instituir, na 
prática educativa, uma analogia entre aprender 
conhecimentos teoricamente sistematizados 
(aprender sobre a realidade) e as questões da 
vida real (aprender na realidade e da realidade). 
Dentro de uma compreensão interdisciplinar do 
conhecimento, sendo uma proposta didática que 
possibilita o tratamento dos conhecimentos 
escolares de forma integrada. Assim, nessa 
abordagem, a gestão do conhecimento parte do 
pressuposto de que os sujeitos são agentes da 
arte de problematizar e interrogar, e buscam 
procedimentos interdisciplinares capazes de 
acender a chama do diálogo entre diferentes 
sujeitos, ciências, saberes e temas. 
b) Ao conhecimento próprio da disciplina, mas 
está para além dela. O conhecimento situa-se na 
disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, 
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tanto no espaço quanto no tempo. Busca a 
unidade do conhecimento na relação entre a parte 
e o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de 
abertura sobre as culturas do presente e do 
passado, uma assimilação da cultura e da arte. O 
desenvolvimento da capacidade de articular 
diferentes referências de dimensões da pessoa 
humana, de seus direitos, e do mundo é 
fundamento básico.  
c) Como abordagem teórico-metodológica em que 
a ênfase incide sobre o trabalho de integração das 
diferentes áreas do conhecimento, um real 
trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo 
e ao planejamento. Essa orientação deve ser 
enriquecida, por meio de proposta temática 
trabalhada transversalmente ou em redes de 
conhecimento e de aprendizagem, e se expressa 
por meio de uma atitude que pressupõe 
planejamento sistemático e integrado e disposição 
para o diálogo. 
d) Um conjunto de ações didático-pedagógicas, 
cujo foco incide sobre a aprendizagem, subsidiada 
pela consciência de que o processo de 
comunicação entre estudantes e professores é 
efetivado por meio de práticas e recursos 
tradicionais e por práticas de aprendizagem 
desenvolvidas em ambiente virtual. Pressupõe 
compreender que se trata de aprender em rede e 
não de ensinar na rede, exigindo que o ambiente 
de aprendizagem seja dinamizado e 
compartilhado por todos os sujeitos do processo 
educativo. Esses são procedimentos que não se 
confundem. 
 
7) De acordo coma Lei de Diretrizes e Base da 
Educação Nacional; Art. 12. Os estabelecimentos 
de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 
seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
Analise os incisos abaixo: 
 
I - participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e 
horas-aula estabelecidas; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos 
de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, 
criando processos de integração da sociedade 
com a escola; 
 
Os incisos que fazem parte do Art.12 são: 
 
a) I- II- IV e V. 
b) I- III- IV- V e VI. 
c) II- III- V e VI. 
d) III- V e VI. 

8) A implementação do Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos visa, sobretudo, 
difundir a cultura de direitos humanos no país. 
Essa ação prevê a disseminação de valores 
solidários, cooperativos e de justiça social, uma 
vez que o processo de democratização requer o 
fortalecimento da sociedade civil, a fim de que 
seja capaz de identificar anseios e demandas, 
transformando-as em conquistas que só serão 
efetivadas, de fato, na medida em que forem 
incorporadas pelo Estado brasileiro como políticas 
públicas universais.  
 
Assinale V(verdadeiro) e F(falso) identificando 
alguns objetivos gerais do Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos: 
 
( ) propor a inserção da educação em direitos 
humanos nas diretrizes curriculares da educação 
básica; 
(  ) destacar o papel estratégico da educação em 
direitos humanos para o fortalecimento do Estado 
Democrático de Direito; 
(  ) contribuir para a efetivação dos compromissos 
internacionais e nacionais com a educação em 
direitos humanos; 
(  ) integrar os objetivos da educação em direitos 
humanos aos conteúdos, recursos, metodologias 
e formas de avaliação dos sistemas de ensino; 
( ) orientar políticas educacionais direcionadas 
para a constituição de uma cultura de direitos 
humanos; 
( ) estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de 
ações para a elaboração de programas e projetos 
na área da educação em direitos humanos; 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) F- V- V- F- V- V. 
b) V- V- F- F- V- F. 
c) F- F- V- V- F- V. 
d) V- V- F- V- F-V. 
 
9) A avaliação é uma das atividades que ocorre 
dentro de um processo pedagógico. Este processo 
inclui outras ações que implicam na própria 
formulação dos objetivos da ação educativa, na 
definição de seus conteúdos e métodos, entre 
outros. A avaliação pode ser formativa ou 
somativa. Sobre avaliação formativa é 
INCORRETO afirmar: 
 
a) A avaliação formativa, tendo como foco o 
processo de aprendizagem, numa perspectiva de 
interação e de diálogo, coloca também no 
estudante, e não apenas no professor, a 
responsabilidade por seus avanços e suas 
necessidades. Para tal, é necessário que o 
estudante conheça os conteúdos que irá aprender 
os objetivos que deverá alcançar, bem como os 
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critérios que serão utilizados para verificar e 
analisar seus avanços de aprendizagem. 
b) A avaliação formativa é aquela em que o 
professor está atento aos processos e às 
aprendizagens de seus estudantes. O professor 
avalia com o propósito de dar uma nota, pois 
dentro de uma lógica formativa, a nota é uma 
decorrência do processo e o seu fim último. 
c) Avaliação formativa é criteriosa, ou seja, toma 
como referenciais os objetivos e os critérios de 
avaliação, mas ao mesmo tempo toma como 
referência o próprio estudante. Isso significa que a 
análise de seu progresso considera aspectos tais 
como o esforço despendido, o contexto particular 
do seu trabalho e o progresso alcançado ao longo 
do tempo. 
d) Avaliação formativa é aquela que orienta os 
estudantes para a realização de seus trabalhos e 
de suas aprendizagens, ajudando-os a localizar 
suas dificuldades e suas potencialidades, 
redirecionando-os em seus percursos. A avaliação 
formativa, assim, favorece os processos de auto 
avaliação, prática ainda não incorporada de 
maneira formal em nossas escolas. 
 
10) Segundo Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica  O projeto político-
pedagógico, nomeado na LDB como proposta ou 
projeto pedagógico, representa mais do que um 
documento. É um dos meios de viabilizar a escola 
democrática e autônoma para todos, com 
qualidade social. Autonomia pressupõe liberdade 
e capacidade de decidir a partir de regras 
relacionais. O exercício da autonomia 
administrativa e pedagógica da escola pode ser 
traduzido como a capacidade de governar a si 
mesmo, por meio de normas próprias.  
 
Assinale V(verdadeiro) e F(falso) relativo ao 
projeto político pedagógico. 
 
(  ) O projeto político- pedagógico trata da 
natureza e da finalidade da instituição; da relação 
da gestão democrática com os órgãos colegiados; 
das atribuições de seus órgãos e sujeitos; das 
suas normas pedagógicas, incluindo os critérios 
de acesso, promoção, e a mobilidade do escolar; 
e dos direitos e deveres dos seus sujeitos: 
estudantes, professores, técnicos, funcionários, 
gestores, famílias, representação estudantil e 
função das suas instâncias colegiadas. 
(  ) O projeto político-pedagógico deve, pois, ser 
assumido pela comunidade educativa, ao mesmo 
tempo, como sua força indutora do processo 
participativo na instituição e como um dos 
instrumentos de conciliação das diferenças, de 
busca da construção de responsabilidade 
compartilhada por todos os membros integrantes 
da comunidade escolar, sujeitos históricos 

concretos, situados num cenário geopolítico 
preenchido por situações cotidianas desafiantes. 
(  ) O projeto político-pedagógico caracteriza-se 
pela mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem que ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares 
ou tempos diversos. 
(  ) O processo de formulação do projeto político-
pedagógico tem como referência a democrática 
ordenação pedagógica das relações escolares, 
cujo horizonte de ação procura abranger a vida 
humana em sua globalidade. 
(  ) O projeto político-pedagógico é um instrumento 
de previsão e suporte para a avaliação das ações 
educativas programadas para a instituição como 
um todo; referencia e transcende o planejamento 
da gestão e do desenvolvimento escolar, porque 
suscita e registra decisões colegiadas que 
envolvem a comunidade escolar como um todo, 
projetando-as para além do período do mandato 
de cada gestor.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
a) V-F-F- V- V. 
b) V- V- F- V- V. 
c) F- V- F- V- V. 
d) V- F- V- F- V. 
 
 

Legislação 

11) Segundo a lei Orgânica do Município de 
Cruzeiro SP o processo Legislativo compreende: 
 
a) Emenda mediante proposta.  
b) Concessão de serviços públicos.  
c) Vetar projetos de lei, total ou parcial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
12) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas 
seguintes proposições sobre  lei Orgânica do 
Município de Cruzeiro SP  e assinale apenas a 
alternativa que julgue ser a CORRETA:  
 
(A) Qualquer cidadão será parte Legítima para 
pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos 
atos lesivos ao patrimônio municipal. 
(B) Os órgãos públicos deverão constituir 
comissão interna e externa de prevenção de 
acidentes de acordo com a lei.  
(C) A alienação e a aquisição de bens móveis por 
compra ou permuta, dependerá de prévia 
avaliação e autorização Legislativa. 
(D) As controvérsias entre a fazenda pública e o 
contribuinte são dirimidas, no âmbito 
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administrativo, pela junta de recursos fiscais do 
Município. 
Estão CORRETAS: 
 
a) Somente as alternativas A e B.  
b) Somente as alternativas C e D.  
c) Somente as alternativas A e D.  
d) Somente as alternativas B e C.  
   
13) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil Art. 227. § 1º O Estado 
promoverá programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente e do jovem, 
admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos: Analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I - aplicação de percentual dos recursos públicos 
destinados à saúde na assistência materno-
infantil; 
II - criação de programas de prevenção e 
atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de 
discriminação.  
 III - garantia de acesso do trabalhador 
adolescente e jovem à escola;  
 IV - garantia de pleno e formal conhecimento da 
atribuição de ato infracional, igualdade na relação 
processual e defesa técnica por profissional 
habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; 
V - obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento, quando da 
aplicação de qualquer medida privativa da 
liberdade; 
 
Estão CORRETOS os seguintes preceitos: 
 
a) I-III e IV. 
b) I e II. 
c) IV e V. 
d) II- III- IV e V. 
 
14) Segundo a resolução CNE/CEB número 04 de 
02 de outubro de 2009 , qual é a função do (AEE) 
ou seja Atendimento Educacional Especializado 
em salas de recursos multifuncionais ou em 
Centros de Atendimento Educacional 
Especializado da rede Pública ou de instituições 
comunitárias , confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos?  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) O AEE tem como função o desenvolvimento 
dos alunos com deficiências, aqueles que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, 
intelectual, mental ou sensorial. 
b) O AEE tem como função a disponibilização 
para os alunos que tenham transtorno globais de 
desenvolvimento, ou seja, aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras.  
c) O AEE tem como função de se realizar em 
todos os níveis, etapas e modalidades de ensino 
sendo parte integrante do processo Educacional. 
d) O AEE tem como função complementar ou 
suplementar a formação do aluno, por 
disponibilização de serviços e recursos de 
acessibilidade e estratégias que eliminem as 
barreiras para sua plena participação na 
sociedade e desenvolvimento de sua 
aprendizagem. 
 
15) Assinale a alternativa INCORRETA referente a 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
a) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo. 
b) São penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos ás normas da legislação 
especial. 
c) Os recursos públicos serão destinados ás 
escolas públicas, não podendo ser dirigidos as 
escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicos que não são definidas em Leis, ou 
que não comprovem sua finalidade lucrativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

16) As atividades propostas nas aulas de 
Educação Física, para que ocorra um crescimento 
saudável e com qualidade, devem ser aplicadas e 
dosadas de acordo com as características que 
fazem parte de cada faixa etária: 
 
Faça a correspondência de acordo com as faixas 
etárias: 
 
(1) De 4-6 anos 
(2) De 7-8 anos. 
(3) De 9-10 anos: 
(4) De 11- 14 anos:  
(5) De 14-18 (19) anos: 
  
(  ) são características desta fase: as alterações 
dos interesses; queda do interesse esportivo com 
a entrada da puberdade; o condicionamento físico 
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situa-se num ponto central; a coordenação 
somente pode ser estabilizada ou, se possível, 
aprimorada de modo lento e gradual. 
( ) caracteriza-se, basicamente, por exercitar 
intensamente suas funções simbólicas 
relacionadas com a imaginação e fantasia, tais 
como: habilidade de representação mental, jogos 
de faz-de-conta e dramatização. 
(  )  os movimentos tornam-se mais precisos, a 
força e a velocidade se desenvolvem muito; a 
atenção é mais duradoura, autoconfiança e a 
coragem são aspectos importantes de serem 
conseguidos, através de acrobacias de solo e em 
aparelhos. 
( ) são características desta fase: rápido 
crescimento longitudinal; maior harmonia positiva 
na coordenação; grande aumento de força e da 
capacidade de memorizar movimentos; melhoria 
do desempenho motor; fase adequada para 
treinamento específico dos esportes; movimentos 
difíceis são rapidamente aprendidos e 
memorizados, o equilíbrio físico também 
apresenta efeitos positivos sobre o treinamento. 
(  )  apresentam grande necessidade de atividades 
globais espontâneas, estímulos para o 
desenvolvimento da lateralidade e da 
coordenação mão-olho; possui sensibilidade ao 
fracasso e ao ridículo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
a) 2- 1- 5- 3- 4. 
b) 5- 1- 3- 4- 2. 
c) 4- 1- 3- 5- 2. 
d) 3- 5- 2- 4- 1. 
 
17) Alguns  critérios foram eleitos para a seleção 
dos conteúdos propostos na educação física. 
Sobre o critério relevância social é CORRETO o 
seguinte pressuposto: 
 
a) Foram selecionadas práticas da cultura corporal 
de movimento que têm presença marcante na 
sociedade brasileira, cuja aprendizagem favorece 
a ampliação das capacidades de interação 
sociocultural, o usufruto das possibilidades de 
lazer, a promoção da saúde pessoal e coletiva. 
b) A definição dos conteúdos buscou guardar uma 
amplitude que possibilite a consideração das 
diferenças entre regiões, cidades e localidades 
brasileiras e suas respectivas populações. Além 
disso tomou-se também como referencial a 
necessidade de considerar os níveis de 
crescimento e desenvolvimento e as 
possibilidades de aprendizagem dos alunos nesta 
etapa da escolaridade. 
c) A possibilidade de utilização das práticas da 
cultura corporal de movimento de forma 

diferenciada pelo tratamento metodológico 
disponível na área. 
d) Considerou-se também de fundamental 
importância que os conteúdos da área 
contemplem as demandas sociais apresentadas 
pelos temas transversais. 
 
18) Referente aos conteúdos a serem 
desenvolvidos no ensino fundamental tem-se o 
bloco dos esportes, jogos, lutas e ginásticas.  
 
Analise as afirmativas abaixo sobre esportes, 
jogos, lutas e ginásticas: 
 
I - Consideram-se esporte as práticas em que são 
adotadas regras de caráter oficial e competitivo, 
organizadas em federações regionais, nacionais e 
internacionais que regulamentam a atuação 
amadora e a profissional. 
II - Jogos envolvem condições espaciais e de 
equipamentos sofisticados como campos, 
piscinas, bicicletas, pistas, ringues, ginásios, etc. 
III - As lutas podem ter uma flexibilidade maior nas 
regulamentações, que são adaptadas em função 
das condições de espaço e material disponíveis, 
do número de participantes, entre outros. 
IV - Os jogos são exercidos com um caráter 
competitivo, cooperativo ou recreativo em 
situações festivas, comemorativas, de 
confraternização ou ainda no cotidiano, como 
simples passatempo e diversão. 
V - As lutas são disputas em que o(s) oponente(s) 
deve(m) ser subjugado(s), mediante técnicas e 
estratégias de desequilíbrio, contusão, 
imobilização ou exclusão de um determinado 
espaço na combinação de ações de ataque e 
defesa. 
VI - Os esportes caracterizam-se por uma 
regulamentação específica, a fim de punir atitudes 
de violência e de deslealdade. 
VII - As ginásticas são técnicas de trabalho 
corporal que, de modo geral, assumem um caráter 
individualizado com finalidades diversas. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I- III- IV e VI. 
b) II- IV – V e VII. 
c) III – V- VI e VII. 
d) I-IV- V e VII. 
 
19) Os Jogos Cooperativos surgiram da 
preocupação com a excessiva valorização dada 
ao individualismo e à competição exacerbada, na 
sociedade moderna, mais especificamente, pela 
cultura ocidental.  
 
Sobre jogos cooperativos é INCORRETO afirmar: 
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a) Os Jogos Cooperativos foram criados com o 
objetivo de promover, através das brincadeiras e 
jogos, a autoestima, juntamente com o 
desenvolvimento de habilidades interpessoais 
positivas. 
b) Jogos cooperativos propõem novas formas de 
diminuir a agressividade dos indivíduos, tenta 
resgatar atitudes de solidariedade, sensibilidade, 
cooperação, comunicação e alegria. 
c) Jogos Cooperativos é um exercício de 
potencialização de valores e atitudes essenciais, 
capazes de favorecer o desenvolvimento da 
sociedade humana como um todo integrado. 
d) Os jogos cooperativos têm como sua principal 
característica à integração de todos participantes 
para se cumprir determinado objetivo utilizando a 
competição. 
 
20)  Os Jogos Cooperativos possuem diferentes  
categorias: Sobre a categoria  jogos de inversão 
assinale  a alternativa CORRETA. 
 
a) Nesta categoria, todos os participantes fazem 
parte de um mesmo time e o resultado é 
compartilhado. Muitas vezes, são jogos onde 
simplesmente não existe competição, mudando a 
visão de que só é divertido e só tem graça quando 
um ganha do outro. 
b) Jogos que permitem a existência de duas ou 
mais equipes, sem que haja competição entre 
ambas, pois os objetivos e resultados são 
comuns, favorecendo a cooperação dentro de 
cada equipe e entre as equipes. 
c) Jogos onde os jogadores experimentam 
situações de troca entre as equipes, favorecendo 
a consciência de interdependência, respeito, 
empatia, valorização dos parceiros de jogo e 
diminuição da preocupação excessiva com o 
resultado. 
d) Jogos indicados para iniciar a aplicação dos 
Jogos Cooperativos, especialmente num contexto 
de aprendizagem esportiva. Basicamente, são 
jogos com estruturas competitivas que contêm 
elementos de cooperação, favorecendo a 
diminuição gradativa da competição. 
 
21)  Analise as afirmativas abaixo com relação aos 
jogos cooperativos.  
 
Assinale V(verdadeiro) e F(falso). 
 
(  ) São divertidos para todos. 
(  ) Alguns jogadores têm o sentimento de derrota. 
(  ) Todos se envolvem  independentemente de 
sua habilidade. 
( ) Os jogadores aprendem a ter um senso de 
unidade. 
(  ) Poucos se tornam bem sucedidos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
a) V- F- V- V- F. 
b) F- V- V- F- V. 
c) V-V- F- V- V. 
d) V-F- V- V- V. 
 
22) Com relação ao esporte na escola são 
elencados alguns princípios pedagógicos: Ensinar 
esporte a todos; Ensinar bem esporte a todos; 
Ensinar mais que esporte a todos; Ensinar a 
gostar de esporte. 
 
Referindo-se a Ensinar a gostar de esporte é 
CORRETO afirmar: 
 
a) Criar um ambiente pedagógico que possibilite 
às crianças um maior contato com a bola no jogo. 
Criar várias pequenas rodas de bobinhos, 
aumentando o nível de dificuldade do jogo 
gradualmente, de forma a manter os jogadores 
constantemente desafiados, caracterizam-se 
condutas pedagógicas que facilitam a 
aprendizagem. 
b) À medida que o professor oportunize situações 
que gerem condições para que os alunos se 
sintam competentes para jogar, e autônomos no 
sentido de compreenderem suas ações tanto no 
jogo quanto além dele, estar-se-á contribuindo 
para a formação de uma geração que não 
dependerá de outros (ou estabelecimentos) para 
continuar a desenvolver sua prática esportiva.  
c) Para isso talvez a utilização de 
jogos/brincadeiras seja mais interessante, pois as 
brincadeiras se adaptam aos jogadores e não o 
contrário. 
d) As rodas de conversas iniciais e finais são 
momentos oportunos para discussão e reflexão 
crítica. Contudo, as situações específicas e 
particulares desencadeadas ao longo das aulas 
oferecem as melhores condições para a tomada 
de consciência das ações. 
 
23) A Educação Física no contexto escolar do 
ensino médio possui uma particularidade em 
relação aos demais componentes curriculares. 
Para uma participação política mais efetiva no que 
se refere à organização dos espaços e recursos 
públicos de prática de esporte, ginástica, dança, 
luta, jogos populares, entre outros, dessa forma a 
Educação Física no currículo escolar do ensino 
médio deve garantir aos alunos: 
 
I - acúmulo cultural no que tange à oportunização 
de vivência das práticas corporais;  
II - participação efetiva no mundo do trabalho no 
que se refere à compreensão do papel do corpo 
no mundo da produção, no que tange ao controle 
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sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e 
ao lazer;  
III - iniciativa pessoal nas articulações coletivas 
relativas às práticas corporais comunitárias;  
IV - iniciativa coletiva para criar, planejar ou 
buscar orientação para suas próprias práticas 
corporais;  
V - intervenção política sobre as iniciativas 
públicas de esporte, lazer e organização da 
comunidade nas manifestações, vivência e na 
produção de cultura. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I- IV e V. 
b) II-III e V. 
c) I- II- III e IV. 
d) I-II- III e V. 
 
24) Através do jogo são estabelecidas 
possibilidades muito variadas para incentivar o 
desenvolvimento humano em suas diferentes 
dimensões. Sobre o desenvolvimento da 
linguagem na criança através do jogo, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ao jogar a criança consolida habilidades já 
adquiridas e as pode praticar, de modo diferente, 
diante de novas situações. 
b) A oportunidade de a criança expressar seus 
afetos e emoções através do jogo só é possível 
num ambiente e espaço que facilitem a expressão: 
é o adulto que deve criar esse espaço. 
c) O jogo é o canal através do qual os 
pensamentos e sentimentos são comunicados 
pela criança. 
d) As regras do exterior são adotadas como regras 
da criança, quando ela constrói sua participação 
de forma voluntária, sem pressões. 
 
25) A Educação Física atua na qualidade de vida 
das pessoas de forma direta. Os benefícios são 
inúmeros, de caráter físico e também mental. A 
prática de exercícios está em crescente ascensão 
entre a sociedade nos últimos anos, com maior 
adesão de crianças, jovens e idosos a cada dia.  
 
Correlacione as colunas: 
 
(1) Benefícios físicos 
(2) Benefícios psicológicos 
 
(  ) Melhora a alimentação; Controla o estresse; 
(  )  Aumenta o bem-estar; Aumenta a capacidade 
física; 
(  )  Criatividade; Satisfação; Diversão; 
(  ) Diminui o cansaço. 
(  ) Melhora do sono; 
(  )Aumento de índices de felicidade; 
 

A sequência CORRETA é: 
 
a) 2-1-2 -2- 1-1. 
b) 1- 1- 2- 1- 2- 2. 
c) 1-2- 2- 1- 2- 2. 
d) 1- 2- 1- 2- 1-2. 
 


