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MONITOR DE APOIO ÁS ATIVIDADES ESPORTIVAS 
 

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

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação  
Conhecimentos Específicos 
 

5 
10 
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) As palavras Parônimas são parecidas na grafia e na 
pronúncia, mas apresentam sentido muito diferente. Ex.  
Iminente: prestes a acontecer; e Eminente: ilustre. 
Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta 
outros exemplos de palavras Parônimas, grafadas com 
o sentido correto em seu contexto. 
a) Caçar um mandato. Cassar animais. Cassar assaltantes. 
b) Sela da cadeia. Sela do convento. Cela do cavalo. 
c) Cela da cadeia. Cela do convento. Sela do cavalo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

2) Assinale a alternativa que melhor apresenta 
características do gênero textual crônica. 
a) A crônica geralmente retrata de forma cronológica uma 
situação do cotidiano, um fato simples da vida que pode ser 
escrita de forma humorística ou reflexiva, levando o leitor a 
pensar. 
b) A crônica é uma narrativa, geralmente menor que o 
romance com um extenso número de personagem que se 
dividem em núcleos, seus fatos são sempre em ordem 
cronológica. 
c) A crônica é um gênero que fica bastante focado na 
estrutura e métrica das palavras. Ela pode ser escrita de 
inúmeras formas e geralmente é dividida entre versos e 
estrofes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

3) Ao se tratar de classe de palavras em Língua 
Portuguesa, quando falamos de substantivos 
compostos, é preciso atenção para a formação de seu 
plural. Se as palavras que formam o substantivo 
composto não são ligadas por hífen, somente o 
segundo radical vai para o plural. Indique abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta exemplos da 
aplicação correta dessa regra. 
a) aguardentes, claraboias, malmequeres, lobisomens, 
pontapés, vaivéns 
b) águasardentes, clarasboias, malsmequeres, lobisomens, 
pontaspéses, vaisvéns 
c) água-ardente, clara-boia, mal-me-quer, lobi-somen, 
ponta-pé, vai-véns 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
4) Adjetivos são palavras variáveis que especificam o 

substantivo, caracterizando-o. Essa especificação pode 
referir-se a uma qualidade, a um estado, a um aspecto 
ou aparência, a um modo de ser particular. Indique 
abaixo a reposta CORRETA que apresenta exemplos da 
aplicação dessa regra, em Língua Portuguesa. 
a) Vendedor honesto. Carro amassado. Mar esverdeado. 
Criança mimada. 
b) Vossa Alteza. Vossa Excelência. Vossa Santidade. Vossa 
Senhoria. 
c) Este, estes, esse, esses, aquele, aqueles, isto, isso, 
aquilo. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
5) De todo os pronomes relativos, “que” é o mais 

frequentemente empregado, sobretudo na linguagem 
coloquial. Pode tomar como antecedentes tanto seres 
humanos como quaisquer outros seres ou objetos, no 
singular ou no plural tal como no exemplo: Estes são os 
livros de que lhe falei. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta outro exemplo  da aplicação 
dessa regra em relação aos pronomes relativos. 

a) Esta é a menina chegou de São Paulo. 
b) Esta que é a menina que chegou que de São Paulo 
c) Esta é a menina que chegou de São Paulo. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
LEGISLAÇÂO 

6) Assinale a alternativa  INCORRETA conforme a Lei 
Orgânica do Município de Osvaldo Cruz- SP, Artigo 6.º - 
A autonomia do Município é assegurada: 
a) pela eleição dos Vereadores que compõem a Câmara 
Municipal; 
b) pela eleição do Prefeito e Vice-Prefeito;  
c) pela administração própria, no  que  respeita  o seu 
peculiar interesse; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

7) De acordo coma Lei Orgânica do Município de Osvaldo 
Cruz- SP  Artigo 12 - Ao Município compete prover a 
tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao 
bem-estar de sua população cabendo-lhe 
privativamente dentre outras as seguintes atribuições: 
Analise as afirmativas abaixo identificando três dessas  
atribuições: 
I- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
II- organizar e prestar diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos locais; 
III- prestar assistência nas emergências médico-hospitalares 
de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante 
convênio com instituição especializada; 
IV- promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico; 
V- estabelecer normas de edificação, de loteamento, de 
arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as 
limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu 
território, observada a lei federal; 
Estão CORRETAS as afirmativas : 
a) Apenas I, III, IV. 
b) Apenas II, III, V. 
c) Apenas I, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

8) Com base na Constituição Estadual – SP , Artigo 167 -
 O Estado destinará aos Municípios: I - ------------------------
------------ da arrecadação do imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em 
seus respectivos territórios; complete a lacuna acima 
assinalando a alternativa CORRETA: 
a) cinquenta por cento do produto 
b) vinte e cinco por cento do produto 
c) vinte por cento do produto 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

9) Mediante a Constituição Estadual – SP Artigo 219 - A 
saúde é direito de todos e dever do Estado. Parágrafo 
único - Os Poderes Públicos Estadual e Municipal 
garantirão o direito à saúde mediante: Analise as 
afirmativas  abaixo e assinale V( verdadeiro) e F(falso): 
(m) ações e serviços de preservação da saúde que 
abrangem o ambiente natural, os locais públicos e de 
trabalho. 
(m) políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao 
bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade e à redução do risco de doenças e outros 
agravos. 
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(m) acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de 
saúde, em todos os níveis. 
(m) adoção de medidas preventivas de acidentes e de 
doenças do trabalho. 
(m) direito à obtenção de informações e esclarecimentos de 
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as 
atividades desenvolvidas pelo sistema. 
(m) atendimento integral do indivíduo, abrangendo a 
promoção, preservação e recuperação de sua saúde. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F, V, V, F. 
b) F, V, V, F, V, V. 
c) F, V, V, F, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

10) De acordo com a  Constituição  da República 
Federativa do Brasil , Art. 41. São estáveis após três 
anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público § 1º O servidor público estável só perderá o 
cargo: EXCETO: 
a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
b) mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa;    
c) mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

11) Referente a Constituição da República Federativa do 
Brasil, Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não-formais, como direito de cada 
um, observados: Analise as afirmativas abaixo: 
I- a autonomia das entidades desportivas dirigentes e 
associações, quanto a sua organização e funcionamento. 
II- a destinação de recursos públicos para a promoção 
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, 
para a do desporto de alto rendimento. 
III- o tratamento diferenciado para o desporto profissional e 
o não- profissional. 
IV- a proteção e o incentivo às manifestações desportivas 
de criação nacional. 
V- a integração e interação na execução das políticas, 
programas, projetos e ações desenvolvidas. 
São verdadeiras: 
a) I, II, III, IV. 
b) II, IV, V. 
c) I, III, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

12)Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, 

 Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são 

adotadas as seguintes definições: Com ênfase no artigo 
29 defina dívida pública mobiliária: 
a) Dívida pública representada por títulos emitidos pela 
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e 
Municípios. 
b) Dívida pública com  compromisso de adimplência de 
obrigação financeira ou contratual assumida por ente da 
Federação ou entidade a ele vinculada. 
c) Dívida pública com  emissão de títulos para pagamento 
do principal acrescido da atualização monetária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) Dando ênfase a   Política Nacional do Meio Ambiente 
que  tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta  
um principio relação a proposição acima: 
a) Compatibilização do desenvolvimento econômico-social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico. 
b) Definição de áreas prioritárias de ação governamental 
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 
interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios. 
c)   Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 
do ar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

14) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: Complemente o Art. 7º A criança e o 
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante...... 
a) a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
b) a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 
c) a  proteção integral do desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

15) Relacionado as Políticas Públicas Federais na 
Educação o  Programa Universidade para Todos 
(Prouni) do Ministério da Educação, criado pelo governo 
federal em 2004, oferece bolsas de estudos, integrais e 
parciais (50%), em instituições particulares de educação 
superior, em cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica, a estudantes brasileiros sem 
diploma de nível superior.  São  algumas das condições 
para  poder participar do Prouni: EXCETO: 
a) Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede 
particular, na condição de bolsista integral da própria escola. 
b) Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da 
rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na 
condição de bolsista integral da própria escola privada. 
c) Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16)A Educação Física escolar e a sua relação com a 

psicomotricidade tem como base as necessidades do 

ser humano em integrar-se com o si próprio e com o 

ambiente por meio de ações e movimentos conscientes 

e de experiências vivenciadas e adquiridas em todas as 

etapas da vida. Diante dessa proposição analise as 

afirmativas abaixo: 

I-A Educação Física escolar nos dias atuais vem sendo 

pensada como ação educativa integral do ser humano. 

II-O trabalho da educação psicomotora é indispensável no 

desenvolvimento motor, afetivo e psicológico do individuo 

para sua formação integral, e é explorado por meio de jogos 
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e atividades lúdicas que oportunize a conscientização do 

próprio corpo e ser. 

III-  A Educação Física escolar é abordada apenas como 

ferramenta de desenvolvimento motor. 

IV-A  Educação Física escolar que reconhece o ser humano 

como um ser complexo de emoções e ações próprias, 

propiciadas por um contato corporal e a sua relação com o 

mundo. 

V- A Educação Física associada a ações psicomotoras 

possibilita um desenvolvimento restrito através do 

movimento corporal e um fenômeno  integral que consiste 

de ações psicomotoras. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)Apenas I,II, IV, V. 

b)Apenas I, II,IV. 

c)Apenas I,III, IV. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

17) A prática da Educação Física escolar deve observar 

a aplicação dos conteúdos obrigatoriamente em 

progressão, de modo que os alunos percebam o 

aumento do grau de complexidade das atividades e 

apresentem níveis satisfatórios de aprendizagem. 

Sobretudo, por sua natureza motora, interativa e 

estimuladora da criatividade, a atividade corporal é fator 

importante que proporciona experiências práticas do 

cotidiano ao: 

a)possibilitar que aluno e professor façam as devidas 

conexões com o que se ensina e aprende na escola e a 

aplicação para a vida, criando atmosfera real à 

aprendizagem significativa. 

b)  alunos  que participam de experiências dinâmicas que 

envolvem a tomada de decisão, estratégia, organização do 

pensamento e atitudes com objetivos definidos. 

c) ambiente lúdico que alimenta as aulas de Educação 

Física proporcionando o aprendizado de forma prazerosa, 

contemplando orientações pedagógicas eficientes para o 

ensino, não podendo ser confundida com passatempo ou 

brincadeira. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

18) O jogo deve  entendido como "fator de 

desenvolvimento" por estimular a criança no exercício 

do pensamento, que pode desvincular-se das situações 

reais e levá-la a agir independentemente do que ela vê. 

Relacione as colunas referente aos jogos: 

(I)Jogo no Ciclo de Organização da Identificação da 

Realidade (1ª a 3ª séries do Ensino Fundamental): 

(II)Jogo no Ciclo de Iniciação à Sistematização do 

Conhecimento (4ª a 6ª séries do Ensino Fundamental): 

(III)Jogo no Ciclo de Ampliação da Sistematização do 

Conhecimento (7ª a 8ª séries do Ensino Fundamental) 

(  ) Jogos cujo conteúdo implique jogar tecnicamente e 

empregar o pensamento tático. 

(  ) Jogos cujo conteúdo implique a organização técnico-

tática e o julgamento de valores na arbitragem dos mesmos. 

(  ) Jogos cujo conteúdo implique o reconhecimento de si 

mesmo e das próprias possibilidades de ação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

a)I, III, II. 

b)III, II, I. 

c)II, III, I. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

19)  Anatomia é a ciência que estuda, macro e 

microscopicamente, a constituição e o desenvolvimento 

dos seres organizados, podendo ser subdividida em 

três grandes grupos. 

Assinale a alternativa CORRETA que se refere a esses 

grupos: 

a)Anatomia Macroscópica, Anatomia microscópica e 

Anatomia do Desenvolvimento.  

b) Anatomia Humana, Anatomia Vegetal e Anatomia 

Comparada. 

c)Anatomia da Citologia, Anatomia da Histologia e Anatomia 

Intermediária.  

d)Nenhuma das alternativas. 

 

20) Em Educação Física, os exercícios aplicados só 

produzem efeitos benéficos quando bem dosados em 

qualidade e em quantidade, onde surge a necessidade 

de exames biométricos. A ficha biométrica é portanto 

um documento que contém informações morfológicas, 

fisiológicas e psicológicas sobre um determinado 

indivíduo.  As medidas biométricas que visam avaliar as 

proporções do corpo são: 

a) peso, espessura da dobra cutânea, perímetro torácico, 

perímetro dos membros e diâmetro do tórax. 

b) altura, altura tronco-cefálica, envergadura, comprimento 

dos membros, comprimento do tronco e perímetro cefálico. 

c) diâmetros bi-acromial, bi-umeral, bi-crista ilíaca e bi-

troncantérico. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

21) Biomecânica é uma ciência que se ocupa com 

análise física de sistemas biológicos, 

consequentemente análise física de movimentos do 

corpo humano. Sobre a biomecânica direcionada a 

educação física  é CORRETO afirmar: 

a) A Biomecânica pode contribuir para a efetivação de 

processos educativos, que envolvam comportamentos 

corporais, mais conscientes e, consequentemente, 

marcados por concretas responsabilidades intencionalmente 

pedagógicas. 

b)  A Biomecânica é um dos métodos para estudar a 

maneira como os seres vivos (principalmente o homem) se 

adaptam às leis da mecânica quando realizando 

movimentos voluntários. 

c)A biomecânica ciência que examina as forças que atuam 

externa e internamente numa estrutura biológica e o efeito 

produzido por essas forças.  

d)Nenhuma das alternativas. 

 

22)   A etapa de iniciação nos jogos desportivos 

coletivos é um período que abrange desde o momento 
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em que as crianças iniciam-se nos esportes até a 

decisão por praticarem uma modalidade. Sendo assim,  

dividiu-se a etapa de iniciação esportiva em três fases 

de desenvolvimento: fase iniciação esportiva I; fase de 

iniciação esportiva II; e fase de iniciação esportiva III. 

Assinale a alternativa CORRETA que condiz com a fase 

de iniciação esportiva II: 

a) Participação em atividades variadas com caráter 

recreativo. 

b) Automatização e refinamento da aprendizagem anterior. 

c) Aprendizagem diversificada de modalidades esportivas. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

23) Desde sua inserção na escola, a Educação Física 

assumiu diversas características e funções, no contexto 

escolar sendo assim a prática da Educação Física no 

currículo escolar, proporciona o desenvolvimento de 

habilidades de ser, conviver, conhecer e fazer. Analise 

as afirmativas abaixo sobre alguns motivos que 

justificam a prática da Educação Física como 

componente curricular; 

I- Estimula as capacidades cognitivas, ou seja, desenvolve o 

raciocínio, a memória, a lógica, a criatividade e ensina a 

resolver problemas. 

II- Confere o domínio corporal da criança que ao se 

movimentar testa seus próprios limites, experimentando 

diferentes formas de se relacionar com os outros e com o 

ambiente. 

III- Utiliza metodologia que favoreça o aproveitamento do 

tempo de aula em atividades dinâmicas, mantendo a 

participação ativa dos alunos em ritmo constante com 

intensidade, de moderada a vigorosa. 

IV- Desenvolve e amplia as habilidades motoras. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)Apenas I, III, IV. 

b)Apenas I, II, IV. 

c)apenas II,III,IV. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

24)Em relação ao histórico da educação física no Brasil, 

assinale a alternativa CORRETA: 

  a) Nos anos 70 a Educação Física vive uma crise existencial         

à procura de propósitos voltados à sociedade. No esporte 

de alto rendimento a mudança nas estruturas de poder e os 

incentivos fiscais deram origem aos patrocínios e empresas 

podendo contratar atletas funcionários. 

  b) Nos anos 80, a Educação Física era usada, não para fins 

educativos, mas de propaganda do governo sendo todos os 

ramos e níveis de ensino voltada para os esportes de alto 

rendimento. 

  c) Nos anos 90 o esporte passa a ser visto como meio de 

promoção à saúde acessível a todos manifestada de três 

formas: esporte educação, esporte participação e esporte 

performance.  

  d)Nenhuma das alternativas. 

 

25)Sendo o passe uma das   técnicas esportivas do 

futsal, define-se o passe como ação de interligar-se com 

os integrantes de uma equipe, é o fundamento técnico 

mais importante e que mais acontece, pode sair um 

passe com a cabeça, com o peito, a coxa, o ombro. O 

passe pode ser classificado, de acordo com: Analise as 

afirmativas abaixo assinalando V(verdadeiro) e F (falso); 

( ) Distância: curto (até 4m), médio (de 4m a 10m), longo 

(acima de 10m) 

( ) Execução: rasteiro, meia altura, parabólico  

( )  Trajetória: interna, externa, bico, solado, dorso 

( ) Espaço de Jogo: lateral, diagonal, paralelo 

( ) Passes de Habilidades: coxa, peito, cabeça, calcanhar, 

ombro, etc. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

a) V, F, F, V, V. 

b) V, F, V, F, V. 

c) F, V, V, F, V. 

d)Nenhuma das Alternativas. 

 


