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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 19 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 19 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

 QUESTÃO 21 

A Educação Física, segundo as obras de Castellani Filho (2013); Bregolato (2003); Darido (2003); Betti (1991), 
entre outros, foi oficialmente introduzida na escola brasileira em 1851. Considerando a história e a evolução 
da Educação Física, analise as seguintes assertivas:

I -   Embora em 1854 a ginástica e a dança tenham passado a ser disciplinas obrigatórias, apenas em 1920 é 
que a Educação Física, com o nome de Ginástica, foi incluída nas reformas educacionais de vários estados 
da Federação.
II -  Em sua trajetória histórica, a Educação Física no Brasil foi influenciada por concepções pedagógicas 
bastante marcantes, em ordem cronológica são elas: a higienista, a militarista e a concepção da Escola 
Nova, sendo esta substituída pela concepção tecnicista ou esportivista. No final da década de 70 e nos anos 
seguintes, começa a se fortalecer um movimento de oposição a essas concepções biológicas/tecnicistas. 
III -  A concepção tecnicista ou esportivista, implantada e estimulada pelo governo militar, utilizou o Esporte 
de Performance (seletivo e competitivo) em todos os níveis de ensino, com o propósito de formar uma 
sociedade competitiva. Nesta concepção, a prática esportiva (o jogo pelo jogo) se confunde com o propósito 
da Educação Física Escolar e ainda hoje exerce influência nas aulas de Educação Física.
IV -  Na atualidade, o trabalho do professor de Educação Física no ensino médio pode ser orientado pelas 
seguintes concepções ou abordagens pedagógicas: Psicomotricidade; Lutas; Dança; Construtivista-
Interacionista; Crítico-Superadora; Parâmetros Curriculares Nacionais; Treinamento Desportivo e Atividades 
circenses.
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Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS.

(A)  I, II.
(B)  II, III.
(C)  I, II, III.
(D)  I, II, III, IV.
(E)  III, IV.

 QUESTÃO 22 

Durante a sua evolução e seu estabelecimento, a Educação Física recebeu contribuições de algumas áreas 
de conhecimento, que lhe permitem ser compreendida como: 1 - componente curricular das escolas; 2 -  
uma profissão caracterizada por uma prática pedagógica na escola ou fora dela; 3 - área de estudos 
científicos e intervenção pedagógica (DARIDO e RANGEL, 2011).

Diante dessa afirmação, é CORRETO afirmar que essas áreas e suas contribuições são:

I -  A Cinesiologia, área que compreende e contribui com estudos em três vertentes principais: os 
aspectos biodinâmicos do movimento humano; os aspectos do comportamento motor humano; e os 
aspectos socioculturais do movimento humano.
II -  A Motricidade Humana, a qual contribui com o estudo das formas possíveis e limitações de 
movimentação, coordenação motora, desvios e vícios posturais. 
III -  Cultura Corporal de Movimento, a qual representa uma perspectiva que fundamentaria a intervenção 
pedagógica do professor, alicerçada nos estudos socioculturais dos fenômenos e/ou manifestações 
expressivas corporais. 
IV -  Ciências do Esporte, área que compreende e contribui com estudos sobre o movimento humano, 
entendendo-o como parte das atividades esportivas; nesta área não importa apenas o rendimento 
máximo e a competitividade, mas também a ampla participação no Esporte.
V -  Aptidão Física, área que compreende e contribui com estudos sobre a relação entre atividade física e 
o bem-estar geral das pessoas, e não apenas com a prevenção de doenças.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS.

(A)  I, II, III, IV.
(B)  I, II, III, IV, V. 
(C)  I, II, III, V.
(D)  II, III, IV, V.
(E)  I, III, IV, V.

 QUESTÃO 23 

Presente na história da humanidade desde os tempos Antigos, com registros na China datados do século 
III a.C., amplamente registrado e difundido pelos gregos, o Esporte acompanhou os vários processos de 
mudanças das organizações socias, chegando ao que conhecemos na atualidade como Esporte Moderno. 
Diversos são os autores que se detiveram no trabalho de classificação do Esporte, destacando-se Cagical 
(1972); Ferrando (1990); Kolyniak Filho (1997); Tubino et al. (2000); Tubino (2001).

Associe as afirmações abaixo com os conceitos relacionados às manifestações sociais do Esporte 
propostos por Manoel Tubino: 

I -  Esporte Educação;
II -  Esporte Participação;
III -  Esporte Performance.
(   ) Para atingir seus objetivos, deve estar pautado nos seguintes princípios: participação, totalidade, 
cooperação, coeducação, emancipação e regionalismo.

(   ) Praticado de forma espontânea, está referenciado, entre outros, pelo princípio do prazer lúdico,  
tendo no bem-estar social e na promoção da saúde uma de suas principais finalidades. 
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(   ) Amplamente difundido pelas mídias e explorado economicamente, segue códigos e regras estabelecidas 
internacionalmente e tem como objetivos: vitórias, recordes, títulos esportivos, projeções na mídia e 
prêmios financeiros.

(   ) Manifestação que se propõe a garantir o direito de acesso ao esporte no tempo livre do trabalho, com 
propósitos como a diversão, a descontração, a relação interpessoal e o desenvolvimento pessoal, 
oferecendo oportunidades de liberdade de organização e regramento a cada praticante. 

(   ) Manifestação orientada ao contexto escolar e voltada para a formação da cidadania, dividindo-se em: 
Esporte Educacional, com conteúdo fundamentalmente educativo, e Esporte Escolar, referenciado nos 
princípios do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito esportivo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo:

(A)  I, III, II, III, II.
(B)  I, II, III, II, I.
(C)  II, I, III, I, II.
(D)  II, I, III, III, II.
(E)  III, II, I, III, II.

 QUESTÃO 24 

Na Educação Física Escolar, o Esporte tem ocupado lugar de destaque, e, apesar de inúmeras 
manifestações, são os jogos desportivos coletivos que têm maior adesão (PAES,2001; ROSARIO e DARIDO, 
2005 apud GALATTI, PAES e DARIDO, 2010). Considerando as especificidades dos alunos do ensino médio e 
as diversas possibilidades de manifestação do Esporte, é CORRETO afirmar que:  

I -  Os métodos de ensino e aprendizagem para os esportes coletivos estão divididos, conforme Saad (2002), 
em métodos tradicionais e métodos ativos. 
II -  Os métodos ativos, conforme Saad (2002), são compostos por: Treinamento Físico (Resistência, Força e 
Potência) e Treinamento Tático (Sistemas de jogo). 
III -  O estudo dos Jogos Escolares Coletivos deve permitir ao aluno ter contato, de forma mais 
sistematizada, com a história e evolução do esporte enquanto fenômeno; ter acesso às regras a partir de 
uma linguagem mais adequada, diferente das regras oficiais; conhecer os fundamentos, como ferramentas 
para resolver os problemas propostos pelo jogo, mas sem desvinculá-los da tática e das estratégias de jogo.
IV -  Para autores como Franco (apud DARIDO, 2017); Galatti, Paes e Darido (2010) e Betrón (2006a, 2006b), 
as atividades de aventura na natureza, como práticas da Educação Física Escolar, possibilitam o 
desenvolvimento de novos padrões motores, oportunizando a manifestação de diferentes situações 
emocionais em inúmeras circunstâncias (estresse, dificuldade, risco), favorecem a conscientização e a 
sensibilização do aluno para com o meio natural e seus problemas, promovendo uma educação ambiental 
baseada no conhecimento das características dos ecossistemas utilizados.
V -  Para autores como Franco (apud DARIDO,2017); Galatti, Paes e Darido (2010) e Betrán e Betrán (2006), 
as atividades de aventura na natureza não devem integrar o projeto da Educação Física Escolar, porque 
todas as práticas só podem ser realizadas com o uso de equipamentos específicos e onerosos. No entanto, 
podem ser tratadas pedagógica e didaticamente em projetos interdisciplinares.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS.

(A) I, III, IV.
(B)  I, II, V.
(C)  II, III, V.
(D)  II, IV, V.
(E)  III, IV, V.

 QUESTÃO 25 

Desenhos em cavernas são registros que, desde a Antiguidade, os seres humanos jogam e brincam entre si, 
e mostram que o jogo acompanhou a evolução histórica e está presente em todas as civilizações 
(KISHIMOTO, 1993). 
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Sobre o jogo, enquanto elemento cultural, podemos afirmar que são verdadeiras as afirmações abaixo, 
EXCETO: 

(A)  Entre as conceituações do jogo, a que mais se destaca é a de Huizinga (1980): “O jogo é uma atividade ou 
ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo 
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 
quotidiana”.

(B)  O jogo e sua importância para a educação já foi estudado por importantes teóricos, tais como Brougère, 
Bruhns, Duflo, Freire, Huizinga, Kishimoto, Knijnik, Pascal, Piaget, Schiller, Vigotski, entre outros. Esses 
estudos comprovam que o jogo ultrapassou a barreira do tempo, das sociedades e dos valores a que ele 
foi submetido, estando presente em diferentes momentos históricos. 

(C)  Várias são as teorias que atribuem valores ao jogo. Na Grécia Antiga, Aristóteles apresenta o jogo como 
uma forma de buscar o prazer e com fim em si mesmo. Por ser associado a fonte de prazer, sua prática 
foi proibida pela Igreja no século 17, excetuando-se os jogos das festas religiosas. No século 18, 
Rousseau defende uma função para o jogo, atribuindo a ele uma função educativa, reforçada por  
Schiller (1992), ao considerar o jogo como sendo sinal de humanidade. Com a Revolução Industrial, o 
jogo assume funções ligadas à lógica de produção e consumo. Huizinga (2007) defende o jogo como 
elemento da cultura humana.

(D)  Apesar da recreação estar associada ao jogo, eles se diferem, uma vez que a recreação é compreendida 
como sinônimo de atividades realizadas com o intuito de promover diversão, podendo ser jogos, danças, 
festas, entre outros.

(E)  Na expressão “vamos jogar futebol”, podemos observar profundas relações e interfaces entre jogo, 
brincadeira e esporte e, por pertencerem à grande “família” da cultura lúdica humana, seja local ou 
então global, podemos afirmar que essas três terminologias são sinônimas.

 QUESTÃO 26 

Por fazer parte da cultura humana, a presença do jogo também é observada no interior das escolas, e a 
Educação Física, ao considerar o jogo como conteúdo, contribui para a manutenção desse patrimônio 
cultural. Considerando o jogo enquanto conteúdo da Educação Física, é CORRETO afirmar que:  

I -  Um plano de aula de Educação Física que tem como tema o jogo deve ser orientado pelos seguintes 
princípios: não ter regras, não possuir tempo e nem lugar próprio, fazer parte da realidade infantil, servir de 
apoio para a fixação de conteúdos de outras disciplinas por meio de atividades lúdicas.
II -  São fatores que facilitam a utilização dos jogos enquanto conteúdo da Educação Física Escolar: a maioria 
dos alunos já participou de algum jogo ou brincadeira, não exigem espaço ou material sofisticado, podem 
variar em complexidade de regras e ser praticados em qualquer idade, são divertidos e prazerosos.
III -  O jogo, enquanto conteúdo da Educação Física, pode ser categorizado em simbólico, tradicional, 
cooperativo, pré-desportivo e virtual e deve ter uma finalidade educativa.
IV -  O uso de jogos e brincadeiras indígenas é estratégia importante de interculturalidade, uma vez que, 
pelo brincar, tendo o contexto indígena como referência, pode-se compartilhar valores culturais e 
significações, expressar ideias, compartilhar emoções, aprender a tomar decisões, cooperar, socializar e 
utilizar a motricidade, o que aponta para a possibilidade de aprendizagem de outras regras sociais e valores 
culturais.
V -  Jogos virtuais ou digitais são aqueles desenvolvidos a partir do uso das tecnologias da informação e 
comunicação para equipamentos eletrônicos, como smartfones, computadores, televisão e outros 
equipamentos. Essas tecnologias diminuem a interação social e estimulam o sedentarismo, não devendo 
ser trabalhadas na Educação Física.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS.

(A)  I, III, IV.
(B)  I, II, V.
(C)  II, III, V.
(D)  II, III, IV.
(E)  III, IV, V.
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 QUESTÃO 27 

Atualmente é perceptível que as tecnologias da informação e comunicação estão totalmente inseridas no 
dia a dia das pessoas, e as mídias são componentes que ocupam um espaço expressivo no cotidiano de 
todos os ambientes sociais. A escola, enquanto instituição social, também está inserida neste contexto. 
Pensando especificamente na Educação Física como componente curricular obrigatório e parte importante 
na formação dos jovens, é CORRETO afirmar:

(A)  A Educação Física deve repudiar e criticar esta nova ordem social, lembrando os malefícios provocados 
pelo sedentarismo que esse contexto traz consigo.

(B)  A Educação Física não deve desconsiderar esse contexto. Porém, as tecnologias da informação e 
comunicação só podem ser inseridas nas aulas de Educação Física como suporte técnico, para a 
sensibilização e ilustração do aprimoramento dos movimentos técnicos específicos por meio de 
filmagens.

(C)  Neste âmbito, o professor deve desconsiderar qualquer tipo de prática de atividade física e assumir um 
papel de mediador do conhecimento, tendo como princípio levantar discussões a respeito dos 
problemas políticos, sociais, ideológicos e econômicos que estão por trás de uma manchete, enfatizando 
qual o propósito da linguagem midiática.

(D)  Segundo Belloni (2005), a mídia, por meio de veículos como a televisão, dispara imagens que atuam na 
construção sistemática do imaginário dos jovens, uma vez que oferece significações por meio de mitos, 
símbolos e representações sociais, preenchendo o universo simbólico dos jovens com imagens, valores, 
normas e modelos de comportamento que devem ser buscados, para não acarretar problemas 
biopsicossociais (apud DINIZ, RODRIGUES, DARIDO, 2012).

(E)  As mídias constroem imagens na forma de objetos de consumo e entretenimento, a respeito dos 
componentes da cultura corporal, utilizando-os como uma espécie de combustível das máquinas 
publicitárias das indústrias capitalistas. Nesta perspectiva, a Educação Física Escolar deve problematizar 
a influência que os meios de comunicação exercem no cotidiano dos estudantes, considerando as 
implicações sobre o imaginário da cultura corporal (DINIZ, RODRIGUES, DARIDO, 2012).

 QUESTÃO 28 

A incorporação das mídias e suas produções ao ensino da Educação Física, na perspectiva de vivência/
conhecimento/reflexão, tem provocado a comunidade cientifica da área a desenvolver estudos e debates 
sobre esse assunto. Estudiosos como Mauro Betti, Suraya Darido, Irene Rangel, Fernando González, entre 
outros, têm se debruçado sobre o assunto. Embasado nos estudos desses autores sobre Educação Física e 
mídia, acerca da incorporação acima citada, podemos afirmar que são verdadeiras as afirmações a seguir, 
EXCETO: 

(A)  É benéfica porque pode motivar o debate e a reflexão, uma vez que a linguagem jornalística é atraente 
para os alunos, é mais sintética e muitas vezes conjugada com imagens e recursos gráficos. 

(B)  É benéfica porque as produções audiovisuais conseguem dar destaque e importância para informações 
que às vezes o próprio professor transmite, mas não obtém repercussão satisfatória. 

(C)  É benéfica porque os vídeos podem sintetizar muito conteúdo em pouco tempo e substituir com 
vantagem aulas expositivas ou textos escritos. 

(D)  É benéfica porque, no caso da televisão, a imagem nos atinge primeiro pela emoção, e, a partir deste 
primeiro impacto, o professor pode mediar uma interpretação mais racionalizada e crítica. 

(E)  É prejudicial porque as tecnologias da comunicação e informação concorrem diretamente com a 
especificidade das aulas de Educação Física Escolar, uma vez que, por serem cada vez mais atrativas, 
roubam o espaço das vivências práticas.

 QUESTÃO 29 

Na atualidade, é inegável a presença da ginástica no cotidiano das pessoas. Ela pode ser encontrada nos 
mais diversos espaços sociais, nas escolas, nos parques, nas empresas e indústrias, em competições 
esportivas, academias e nas mais diferentes possibilidades de prática: ginástica para a saúde, competição e 
demonstração.

Sobre a ginástica, é correto afirmar, EXCETO:
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(A)  Na Antiguidade Clássica Ocidental, a Grécia utilizou a ginástica/os exercícios físicos como educação 
corporal, terapêutica, estética e moral, fortalecimento do corpo e do espirito e preparação para a guerra; 
em Roma, observam-se as características militar, guerreira e espetáculo.

(B)  Na Idade Média, os estudos sobre a ginástica/o exercício físico demonstram que estes foram fortemente 
combatidos pela igreja cristã e pelo regime feudal, porém, o adestramento físico, a esgrima e a 
equitação, o arco e flecha, a luta e a corrida eram exigidos dos cavaleiros como preparação militar. 

(C)  Na Idade Moderna, ao analisar a ginástica/o exercício físico, podemos afirmar que estes assumem um 
papel importante na educação, como forma de desenvolver as capacidades físicas e espirituais da 
criança e do jovem.

(D)  Na Idade Contemporânea, ao analisar a ginástica/o exercício físico, podemos afirmar que surgem na 
Europa Ocidental as primeiras sistematizações de suas práticas e com elas as bases da Educação Física 
atual.

(E)  Nos tempos atuais, ao analisar a ginástica/o exercício físico, podemos afirmar que estes são o principal 
elemento da cultura corporal de movimento e o único capaz de promover a saúde.

 QUESTÃO 30 

A ginástica teve forte impulso a partir de sua sistematização em países como Alemanha, França e Suécia, 
que criaram formas de treinamento e métodos para tornar o corpo mais forte, saudável, disciplinado, 
padronizado e mais bonito. O Brasil, ao longo do século 19, seguiu as mesmas orientações da concepção 
europeia e neste cenário a ginástica foi introduzida no sistema educacional brasileiro. 

Sobre a ginástica no universo da Educação Física no Brasil, é CORRETO afirmar:

I -  A Educação Física brasileira, desde o final do século 19, até meados da década de 60, teve influência 
hegemônica dos métodos ginásticos europeus, quando perdeu espaço e sofreu a influência do método 
desportivo generalizado.
II -  No ensino médio, os problemas de infraestrutura das escolas e a especificidade de equipamentos, 
espaço e materiais limitam a prática da ginástica. Uma alternativa para transpor essa barreira é o 
desenvolvimento da ginástica geral, por englobar os tipos de ginástica de competição, a dança, as atividades 
acrobáticas com e sem aparelhos e também as expressões folclóricas sem fins competitivos. 
III -  No ensino médio, devido à maturação fisiológica e aos altos índices de obesidade, a ginástica deve ser 
trabalhada de forma exclusivamente prática com exercícios calistênicos e exercícios resistidos (corridas, 
saltos, arremessos, flexões, agachamentos, etc), com 3 a 4 séries de 8 a15 repetições, de acordo com o 
estágio de aptidão física da turma.
IV -  No ensino médio, o estudo da ginástica, além de estimular a prática da atividade física, deve levar o 
aluno a refletir sobre a influência nos seus gestos e nas necessidades  exercidas pela sociedade em que vive, 
feitas principalmente por intermédio das tecnologias da informação e comunicação, que mostram, entre 
outros, a ginástica esportivizada, a ginástica de academia, os modismos que ditam padrões de estética 
corporal e de comportamento.
V -  São manifestações da ginástica presentes no contexto social, e, por isso, legítimos de serem trabalhados 
na escola: ginástica de condicionamento ou de academia; ginástica terapêutica; ginástica alternativa; 
ginástica laboral; ginástica competitiva; ginástica demonstrativa ou geral. 
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, II, III, IV.
(B)  I, II, III, V.
(C)  I, II, IV, V.
(D)  I, III, IV, V.
(E)  II, III, IV, V.

 QUESTÃO 31 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, entre as competências e habilidades a serem 
desenvolvidas em Educação Física, estão:

I -  Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as atividades 
corporais, valorizando-as como melhorias de suas aptidões físicas.
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II - Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as 
diferenças de desempenho, linguagem e expressão. 
III -  Conhecer as regras, os fundamentos e os aspectos táticos dos esportes coletivos e individuais 
tradicionalmente praticados no Brasil, vivenciando-os e valorizando-os como um fenômeno social que, em 
diferentes intensidades, permeia o cotidiano dos jovens.
IV -  Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças individuais e 
procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs.
V -  Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto objeto de pesquisa e 
área de interesse social e de mercado de trabalho promissor.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, II, III e V.
(B)  I, II, IV e V.
(C)  I, III, IV e V.
(D)  II, III, IV e V.
(E)  I, II, III, IV e V.

 QUESTÃO 32 

De acordo com o histórico de alterações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde sua 
criação em 1961, e os demais documentos que apresentam concepções a respeito do ensino médio, no que 
tange à disciplina de Educação Física, é CORRETO afirmar que:

(A)  A Educação Física foi reconhecida no âmbito escolar como componente curricular obrigatório por ter 
fundamental importância na descoberta de novos talentos esportivos.

(B)  A Educação Física foi reconhecida no âmbito escolar como um componente curricular obrigatório que 
trabalha principalmente a dimensão procedimental dos seus conteúdos, aliviando, assim, a excessiva 
carga de trabalhos cognitivos imposta pelas demais disciplinas.

(C)  A Educação Física foi reconhecida no âmbito escolar como um componente curricular obrigatório que 
deve levar os estudantes à reflexão sobre seus conteúdos, bem como à interpretação desses saberes no 
contexto da sociedade moderna, extrapolando, dessa forma, o “saber fazer”.

(D)  A Educação Física teve seu papel reconhecido no âmbito escolar, ganhando status de componente 
curricular obrigatório, mesmo sendo desvinculada do projeto pedagógico da escola e ofertada no 
contraturno escolar, por apresentar resultados importantes para a sociedade, tais como: disciplina, 
respeito às regras, trabalho em equipe e redução do estresse dos participantes.

(E)  A Educação Física foi reconhecida no âmbito escolar como um componente curricular obrigatório que 
deve levar os estudantes ao aprimoramento da saúde e da aptidão física.

 QUESTÃO 33 

De acordo com as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(Brasil, 2002), a avaliação em Educação Física tem o objetivo de:

I -  Oferecer ao professor elementos para reflexão contínua sobre a sua prática, no que se refere à escolha 
de competências, objetivos, conteúdos e estratégias. 
II -  Auxiliar na compreensão de quais aspectos devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como 
adequados para o processo de aprendizagem individual e de todo o grupo de alunos. 
III -  Servir como um instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e 
possibilidades, por parte do estudante. 
IV -  Constatar, ao final do processo, quais os conteúdos que o estudante não aprendeu, possibilitando, 
assim, a recuperação da nota para que o aluno não fique retido.
V -  Permitir à escola reconhecer prioridades e localizar ações educacionais que demandam maior apoio.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, II, IV e V.
(B)  I, III, IV e V.
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(C)  I, II, III e V.
(D)  II, III, IV e V.
(E)  I, II, III, IV e V.

 QUESTÃO 34 

A dança está inserida na escola tanto como uma das quatro linguagens artísticas na disciplina de Artes, 
quanto como um dos conteúdos da disciplina de Educação Física (Brasil, 2002). Dessa forma, encontramos 
na literatura recente que trata da Educação Física Escolar, mais especificamente no ensino médio, propostas 
metodológicas para o desenvolvimento da dança na escola, orientando sua condução de forma a atingir, 
entre outros, os seguintes objetivos: 

I -   Resgatar, de forma natural e espontânea, as manifestações expressivas da nossa cultura.
II -  Utilizar o corpo em movimento para estimular a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na 
integração social.
III -  Proporcionar ao estudante a compreensão de sua capacidade de movimento, mediante um maior 
entendimento de como seu corpo funciona.
IV -  Compreender as identidades dos diversos grupos que produziram e reproduziram a gestualidade que 
caracteriza as danças populares e folclóricas. 
V -  Desenvolver os fundamentos e gestos técnicos de diversos estilos de dança, ampliando os repertórios 
de coreografias para promover a participação dos estudantes em eventos culturais e festivais de dança.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, II, III e IV.
(B)  I, II, IV e V.
(C)  I, III, IV e V.
(D)  II, III, IV e V.
(E)  I, II, III, IV e V.

 QUESTÃO 35 

Considerando os aspectos históricos relacionados à dança, indique as afirmações CORRETAS:

I -   A dança pode ser considerada uma das primeiras manifestações da expressão da humanidade.
II -  O ser humano utilizou a dança como linguagem corporal, simbolizando alegrias, tristezas, fertilidade, 
vida e morte, para celebrar o amor, a guerra, a paz, ou seja, em todas as épocas e espaços geográficos, ela 
representou diversos aspectos da vida humana.
III -  As danças passaram a ser realizadas nos salões da nobreza real. Sendo que, a partir do século 17, 
principalmente na França, o seu desenvolvimento artístico passou por uma valorização da técnica e uma 
sistematização, por meio de códigos e terminologias que vieram a se tornar universais.
IV - No fim do século 19 e começo do século 20, começa a florescer um movimento contra a formalização da 
dança. Dessa forma, as duas correntes, moderna e acadêmica tradicional, passaram a ter divergências 
estruturais em suas teorias filosóficas fundamentais.
V - A dança, aos poucos, tornou-se uma arte autônoma e livre dos bailados, passando por algumas 
mudanças, como a libertação das técnicas acadêmicas e inovação pela mímica, pantomima, com maior 
exploração dos movimentos, do espaço e do tempo.
VI - Em 1997, a dança foi incluída como uma disciplina nos Parâmetros Curriculares Nacionais, resgatando a 
formação acadêmica tradicional baseada na técnica, devido a sua importância histórica.
Assinale a alternativa que contém as afirmações CORRETAS:

(A)  I, II, III e IV.
(B)  I, II, III, IV e V.
(C)  I, II, III, IV, V e VI.
(D)  II, III, IV, V e VI.
(E)  III, IV, V e VI.
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 QUESTÃO 36 

Segundo Darido (2017), a Educação Física Adaptada surgiu no Brasil a partir da década de 80 com o intuito 
de inserir os estudantes com deficiência nas aulas regulares de Educação Física, acompanhando a tendência 
de inclusão social manifestada pela sociedade da época. Atualmente, o termo "adaptada" deu lugar ao 
"inclusiva", cujas ações abrangem também alunos que fogem ao padrão de corpo ou desempenho pré-
estipulado e que ficam à margem de maior participação nas aulas de Educação Física. Porém, não obstante 
os termos e concepções tenham evoluído, existem ainda hoje algumas dificuldades na condução da efetiva 
inclusão desses estudantes nas aulas de Educação Física regular, sendo estas: 

I -  A predominância do conteúdo de esporte formal nas aulas de Educação Física.
II -  Importância excessiva dos padrões de desempenho das habilidades esportivas. 
III -  Autoexclusão total ou parcial.
IV -  Valorização de padrões corporais preestabelecidos. 
V -  A inclusão de colegas de classe como tutores.
VI -  Planejamento rígido e pouco ponderado quanto à diversidade humana.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, II, III, IV, V e VI. 
(B)  I, II, III, IV e VI.
(C)  II, IV, V e VI.
(D)  II, IV e V.  
(E)  III, IV, V e VI.

 QUESTÃO 37 

Considere a seguinte situação: um professor de Educação Física tem, em uma turma do ensino médio, um 
aluno com Síndrome de Down e um obeso. Ele está trabalhando a execução do rolamento frontal no 
conteúdo de ginástica. Quais cuidados e metodologias o professor deve adotar para influenciar, de forma 
positiva, o envolvimento e a participação efetiva desses estudantes, caracterizando, assim, uma aula de 
Educação Física Inclusiva? 

I -  Buscar informações médicas iniciais e periódicas sobre as condições de saúde dos alunos. 
II -  Utilizar estratégias e recursos diversificados que desafiem e despertem o interesse, a atenção e a 
motivação do grupo.
III -  Ressaltar as diferenças durante as aulas, para que o grupo compreenda que serão necessárias algumas 
adaptações nas atividades.
IV -  Não dar atenção em excesso ao aluno com deficiência.
V -  Encorajar o aluno com deficiência a nunca aceitar a ajuda dos colegas, para estimular a sua 
independência.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, II e IV.
(B)  I, II, III e V.
(C)  II, III, IV e V.
(D)  II, III e V.
(E)  I, II, III, IV e V.

 QUESTÃO 38 

Os conteúdos da Educação Física Escolar propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais são alvo de 
diversas ponderações em relação à sua utilização no fazer pedagógico dos professores. Como indicam 
Darido e Rangel (2014) e Darido (2017), existem alguns pontos a serem superados, para que a Educação 
Física realmente atinja seus objetivos como componente curricular.

É CORRETO afirmar que os pontos a serem superados são:
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I - Prevalência da dimensão procedimental nas aulas de Educação Física em detrimento das demais 
dimensões.
II - Negligência quanto ao desenvolvimento da compreensão sobre os sentidos e significados da Educação 
Física.
III - Hipervalorização do sentido de lazer, inerente às aulas de Educação Física.
IV - Predomínio de apenas uma parcela da cultura corporal nas aulas de Educação Física.
V - Analogia entre Educação Física e Esporte.
Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, II e III.
(B)  I, II, III e V.
(C)  II e IV.
(D)  II, IV e V.
(E)  I, II, III, IV e V.

 QUESTÃO 39 

De acordo com o Center for Disease Control, a definição de aptidão física é “um conjunto de atributos ou de 
características que as pessoas possuem ou adquirem e que se relacionam com a capacidade de realizar 
uma atividade física”. Já a aptidão física relacionada à saúde constitui uma expressão mais específica e tem 
sido definida pelo President’s Council on Physical Fitness como componentes específicos da aptidão física 
que tem uma relação com a boa saúde (ACSM, 2011). De acordo com o Colégio Americano de Medicina do 
Esporte, quais são os componentes da aptidão física relacionada à saúde?

I -  Capacidade cardiorrespiratória.
II -  Composição corporal.
III -  Resistência muscular.
IV -  Flexibilidade.
V -  Equilíbrio.
VI -  Força.
VII -  Agilidade.
VIII -  Coordenação motora.

Assinale a alternativa que contém as assertivas CORRETAS:

(A)  I, III, IV, V, VI e VII.
(B)  I, II, III, IV e VI.
(C)  III, IV, V, VI, VII e VIII.
(D)  III, IV, V, VI e VIII.
(E)  I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

QUESTÃO 40 

Buscando o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes na escola, algumas áreas de estudo, 
como a Psicomotricidade, o Desenvolvimento Motor e a Aprendizagem Motora, fazem parte da formação 
dos Professores de Educação Física. 

Associe corretamente as áreas de estudo com as afirmações a elas relacionadas:

I -  Psicomotricidade
II -  Aprendizagem motora
III -  Desenvolvimento motor 
( ) É a otimização corporal dos potenciais neuro, psicocognitivos e funcionais, sujeitos às leis de 
desenvolvimento e maturação, manifestados pela dimensão simbólica corporal própria, original e especial 
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do ser humano. (LOUREIRO apud ISPE-GAE, 2007)

( ) Ocorre em fases previsíveis, com mudanças esperadas em determinadas faixas etárias.

( ) É uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo 
sujeito cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. (BARROCO, 2007)

( ) É uma mudança na capacidade de uma pessoa ao executar alguma tarefa, envolvendo uma modificação 
no seu estado interno, que deve ser inferida a partir da observação do comportamento ou do desempenho 
dela.

( ) É um conjunto de processos associativos à prática ou à experiência, que direcionam as mudanças 
relativamente permanentes nas capacidades para uma execução habilidosa. (SCHMIDT, 1993)

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de afirmações, de cima para baixo:

(A)  I, III, I, II, II.
(B)  I, II, III, II, II.
(C)  III, II, I, III, I.
(D)  III, I, I, II, III.
(E)  II, III, III, II, I.
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