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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

neurônios espelho desempenham uma 

função crucial para o comportamento 

humano. Eles são ativados quando 

alguém observa uma ação de outra 

pessoa. O mais impressionante é o fato 

desse espelhamento não depender 

obrigatoriamente da nossa memória. Se 

alguém faz um movimento corporal 

complexo que nunca realizamos antes, os 

nossos neurônios-espelho identificam no 

nosso sistema corporal os mecanismos 

proprioceptivos e musculares 

correspondentes e tendemos a imitar, 

inconscientemente, aquilo que 

observamos, ouvimos ou percebemos de 

alguma forma. Sobre os neurônios 

espelho é correto afirmar. 

A) São ativados apenas em situações de 

aprendizado onde há empatia. 

 

B) A aprendizagem não está relacionada com 

os neurônios espelhos. 

 

C) Os neurônios espelhos são ativados em 

todas as situações de aprendizagem, 

positivas e negativas. 

 

D) Os neurônios espelhos e sua ativação não 

estão relacionados com as emoções. 

 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre o esporte participação é incorreto 

afirmar. 

A) Refere-se àquele praticado como lazer 

B) Sem comprometimento final ou foco no 

melhor resultado 

C) Visa a participação de todos 

D) Exigência de competências atléticas 

extremas 

E) Todas as alternativas são incorretas. 

 

28. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale as alternativa correspondente as 

habilidades motoras fundamentais. 

 

A) Corrida, saltar e engatinhar 

B) Corrida, arremessar e surfar 

C) Corrida lateral, correr e engatinhar 

D) Corrida, chute e arremesso 

E) Todas as alternativas estão corretas 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

relação ao termo “habilidade motora” 

assinale a alternativa que o melhor o 

define: 

 

A) É uma área de estudo dedicada a investigar 

a complexidade mecânica e funcional do 

momento humano. 

 

B) Pode ser entendida como a capacidade para 

realizar movimentos mais complexos em 

função de um avanço evolutivo, independe 

da idade, nível de maturação biológica ou 

prática. 
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C) Caracteriza-se como a destreza para realizar 

movimentos simples e complexos, 

dependente da idade e maturação biológica 

das pessoas. 

 

D)É entendida como um padrão fundamental 

para realização de um movimento com 

precisão, exatidão e controle. 

 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

30. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a alternativa incorreta sobre as 

habilidades motoras abertas. 

 

A) O indivíduo utiliza seus recursos de 

percepção para tomada de decisão. 

B) Tomada de decisão em pequenos intervalos 

de tempo. 

C) O ambiente é imprevisível. 

D) O indivíduo atua sobre o ambiente 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

31. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a classificação dos tipos de passe 

no handebol assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A) Passes de ombro: podem ser realizados em 

função da trajetória da bola para frente ou 

oblíquo. 

 

B) Passes em pronação: lateral e para trás. 

 

C) Passes por de trás da cabeça: lateral e 

diagonal. 

 

D) Passes por de trás do corpo: lateral e 

diagonal. 

 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

relação ao termo “desenvolvimento 

motor” assinale a alternativa que o 

melhor o define. 

 

A) Processo relacionado as mudanças do 

comportamento motor, dependente da 

idade, maturação, ocorrendo de uma forma 

não sequenciada. 

 

B) Processo sequencial e contínuo, relacionado 

à idade, pelo qual o comportamento motor 

se modifica. 

 

C) Processo continuo, não obrigatoriamente 

sequencial, independentemente da idade, 

pelo qual o comportamento motor se 

modifica. 

 

D) Processo não sequencial, entretanto 

continuo, relacionado à idade, pelo qual o 

comportamento motor se modifica. 

 

E) Processo sequencial e contínuo, 

independentemente da idade, pelo qual o 

comportamento motor evolui. 

 

33. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre o esporte educacional assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Utilizado como instrumento de educação, 

com metas bem definidas a serem atingidas 

por meio da prática 

 

B)  Praticado nos sistemas de ensino e em 

formas assistemáticas de educação,  
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C) Evitando-se a seletividade e a 

competitividade de seus praticantes; por 

fim, 

 

D)  Tem por finalidade alcançar o 

desenvolvimento integral do indivíduo, a 

sua formação para o exercício da cidadania. 

 

E) Tem como objetivo o incentivo a formação 

de equipes esportivas de rendimento. 

 

34. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a iniciação esportiva precoce 

assinale a alternativa correta. 

 

A) É positiva, pois estimula o aprendizado das 

habilidades motoras. 

 

B) É essencial para a formação do indivíduo, 

visto que os aspectos sociais e cooperativos 

são priorizados. 

 

C) Prioriza as atividades cooperativas. 

 

D) É caracterizada quando uma criança é 

inserida em contextos esportivos que não 

correspondem com sua idade, maturação 

física e psicológica. 

 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

35. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

características do estágio inicial da fase 

fundamental das habilidades motoras. 

 

A) Domínio das habilidades motoras  

B) Movimentos controlados e refinados 

C) Foco de atenção nos elementos do ambiente 

D) Padrões exagerados ou inibidos 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

36. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

relação ao termo “crescimento físico” 

assinale a alternativa que melhor o 

define: 

 

A) Aprimoramento do processo fisiológico 

para desenvolver suas funções metabólicas 

com maior grau de sofisticação, garantindo 

maior economia de energia. 

 

B) Ganho de tamanho corporal, dependente da 

idade cronológica e dos estímulos físicos 

recebidos. 

 

C) Aumento no tamanho ou na massa corporal, 

resultante de um aumento em partes 

corporais já formadas e completas. 

 

D) Expansão celular em decorrência do tempo 

de existência, agregando uma maior 

quantidade de experiências biológicas ao 

sujeito. 

 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a iniciação esportiva assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) A iniciação esportiva é o período em que a 

criança inicia a prática regular de um 

esporte e é orientada para várias 

modalidades esportivas.  

 

B) O objetivo imediato é dar continuidade ao 

desenvolvimento integral da criança e não 

há preocupação com competições regulares.  

 

C) A iniciação esportiva nas escolas é um 

dever que cabe aos professores de educação 

física, no decorrer de suas aulas.  
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D) Para tornar nossos alunos aptos a prática 

desportiva o professor pode optar apenas 

por uma metodologia. 

 

E) Todas as alternativas são incorretas. 

 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

metodologia do ensino das lutas escolar 

tem como objetivos, exceto. 

 

A) Aprendizagem das habilidades motoras 

fundamentais 

B) Estímulo a convivência pacífica e 

respeitosa na sociedade. 

C) Preparar o aluno para competições  

D) Melhorar a aptidão física relacionada à 

saúde. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

39. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a alternativa que apresenta 

apenas os fundamentos do voleibol. 

 

A) saque, passe e levantamento 

B) saque, passe e arremesso 

C) passe, levantamento e chute 

D) passe, saque e rebatida 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a alternativa que não 

corresponde a um sistema tático do 

futsal. 

 

A) 3 X 1  

B) 2 X 2  

C) 4 X 0 

D) 3 X 2 

E) 3 X 3 

 

41. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a alternativa cujo as provas 

mencionadas fazem parte das provas de 

campo do Atletismo. 

 

A) Arremesso de peso, Lançamento de dardo, 

lançamento de martelo e lançamento de 

disco. 

 

B) Salto em altura, salto com vara, salto em 

distância e salto triplo, 100m, 200m e 

400m. 

 

C) Salto em altura, salto com vara, salto em 

distância e salto triplo. 

 

D) Revezamento 4x100m, 1500m, corrida 

com barreiras, 100m. 

 

E) salto em altura, salto com vara, salto em 

distância e salto triplo. 

 

42. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

relação ao termo “maturação física” 

assinale a alternativa que melhor o 

define: 

 

A) Processo de ganhos na capacidade de 

realizar habilidades motoras em decorrência 

do desenvolvimento motor natural do ser 

humano. 

 

B) Avanço quantitativo na capacidade neural 

para resolver problemas complexos. 
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C) Aumento no tamanho ou na massa corporal, 

resultante de um aumento em partes 

corporais já formadas e completas. 

 

D) Aptidão reprodutiva alcançada em função 

do aprimoramento das aptidões motoras. 

 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

43. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre o estágio associativo de 

aprendizagem motora de Fitts e Posner 

(1967) assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Muitos dos elementos ou mecanismos 

básicos das habilidades foram aprendidas 

até certo ponto.  

 

B) Os erros são menos frequentes e menos 

grosseiros em sua natureza.  

 

C) Há um refinamento da habilidade, fazendo 

o executante capaz de identificar algumas 

diretrizes específicas sobre como continuar 

sua própria prática,  

 

D) Identificação dos próprios erros. 

 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

44. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

iniciação esportiva universal apresenta 

uma tendência a corrente de ensino 

situacional, sobre esse método assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Considera que o jogo se aprende jogando 

B) Transferência de informações 

C) Atividades com situação de jogo 

D) Situações vividas -> Saber adaptado 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

45. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Estima-se que em 2025 75 milhões de 

crianças sejam obesas em todo o mundo. 

A educação física escolar, através do seus 

métodos de ensino, é fundamental para 

evitar esse quadro. Assinale a alternativa 

que não corresponde a uma metodologia 

de ensino. 
 
A) Clima de Motivação para a maestria 

B) Iniciação Esportiva Universal 

C) Método Pendular 

D) Modelo de Educação Esportiva 

E) Abordagem Construtivista 

 

46. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

relação ao termo “comportamento 

motor”, assinale a alternativa que o 

melhor o define. 

 

A) Mudanças relativamente permanentes no 

padrão motor do indivíduo em função do 

desenvolvimento morfológico e funcional. 

 

B) Processo de ganhos na capacidade de 

realizar habilidades motoras em decorrência 

do desenvolvimento motor natural do ser 

humano. 

 

C) Área de estudo do movimento humano sob 

o ponto de vista de sua produção e controle. 

 

D) Pode ser entendida como a capacidade para 

realizar movimentos mais complexos em 

função de um avanço evolutivo, independe 

da idade, nível de maturação biológica ou 

prática. 

 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 
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47. (CONCURSO MAURITI/2018) Em 

relação ao termo “aprendizagem 

motora”, assinale a alternativa que 

melhor o define 

 

A) Ganhos relativamente permanentes em 

habilidades motoras associadas à prática ou 

à experiência. 

 

B) Ganhos relativamente permanentes em 

habilidades motoras, independente da 

prática ou experiência. 

 

C) Melhorias no desempenho motor em função 

da capacidade de compreender os 

movimentos necessários para alcançar os 

desafios motores que são propostos. 

 

D) Processo de ganhos na capacidade de 

realizar habilidades motoras em decorrência 

do desenvolvimento motor natural do ser 

humano. 

 

E) Ganhos relativamente temporários em 

relação a capacidade de realizar habilidades 

motoras associadas à prática ou à 

experiencia. 

 

48. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Assinale a alternativa incorreta sobre as 

posições do basquetebol. 
 
A) Armador/Base: Responsável pelo 

planejamento das jogadas. Normalmente 

começa com a bola. 
 

B) Ala/Armador: Tem função variada, que 

inclui desde ajudar o base até mesmo fazer 

cesta. 
 
C) Pivô/Poste: É responsável por ajudar na 

defesa e por fazer cestas. 
 
D) Fixo: Responsável primordialmente pelas 

ações de defesa. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

49. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre a teoria do Processamento de 

Informação assinale a alternativa correta 

sobre os estágios. 

 

A) Identificação do Estímulo; Seleção da 

Resposta 

 

B) Identificação do Estímulo, Seleção da 

Resposta e Programação da Resposta 

 

C) Seleção da Resposta e Programação da 

Resposta 

 

D) Seleção da Resposta e execução do 

movimento 

 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

50. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

tempo de reação (TR) é definido como a 

quantidade de tempo que decorre da 

apresentação do estímulo até o início de 

uma resposta da pessoa quando o 

movimento é iniciado. Sobre os efeitos da 

prática no tempo de reação assinale a 

alternativa incorreta.  

A) Tempos de prática maiores resultam em 

tempos de reação mais curtos. 
 

B) A prática impede que o tempo de reação 

aumente, mesmo quando as alternativas de 

estímulo-resposta aumentam. 
 
C) Frequentemente as habilidades se tornam 

automáticas. 
 
D) Se o mesmo estímulo sempre leva à 

mesma resposta, o TR torna-se mais lento. 
 
E) Todas as alternativas estão corretas 


