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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO – MG 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PEF 

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

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, 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 calculadoras 
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. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala 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. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO – MG – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PEF 
Marque aqui as suas respostas:  
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matemática  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Específico 

10 
10 
05 
25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) Leia  a frase:  Está chovendo bastante , desse modo 
as flores estão floridas. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao tipo de conjunção  da expressão  
sublinhada: 
a) Alternativa. 
b) Concessiva. 
c) Conclusiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
polissílabas : 
a) Televisão, indiferença, plástico. 
b) Telefonema, enfraquecer, universidade. 
c) Colecionadores, sustento, terraço. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe as figuras de linguagem das frases abaixo 
e assinale a alternativa que classifica-as, 
respectivamente, de forma CORRETA: 
I- Transformou sua vida de água a vinho. 
II- O carro voava pela rodovia, naquela manhã 
chuvosa. 
III- Infelizmente, seu filho não atingiu as notas 
necessárias nessa prova. 
IV- A Amazônia chora devido aos desmatamentos. 
a) Antítese, hipérbole, eufemismo, prosopopeia. 
b) Eufemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia. 
c) Prosopopeia, antítese, eufemismo, prosopopeia. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Dentre as palavras citadas abaixo, marque a que 
NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico 
recaindo em posição idêntica a que recai na palavra 
rubrica: 
a) Ibero. 
b) Recorde. 
c) Mister. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da 
crase está INCORRETO. 
a) À noite, todos caminhavam à frente do andor, 
fervorosos de uma fé inabalável. 
b) A cem milhas horárias, o grupo encontrará uma 
encruzilhada à esquerda, a meia hora daqui. 
c) Responda à Vossa Alteza com o respeito à que está 
acostumado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Considerando o trecho- “Um policial à paisana 
trocou tiros com dois homens que tentavam assaltar 
um ônibus.”, assinale a frase em que a frase se 
enquadra na mesma regra do uso do sinal indicativo 
de crase: 
a) O povo mostrou-se resistente às mudanças feitas pelo 
governo. 
b) Einstein, com sua excelsa genialidade, estava à frente 
de seu tempo. 
c) Fez uma poesia à Drummond, vestiu-se à Versace e 
caminhou pela rua deserta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a frase em que a regência do verbo 
respeita a norma-padrão: 

a) Lembrei-me dos turbulentos momentos de minha 
adolescência. 
b) Os técnicos avisaram aos jogadores o horário do treino. 
c) Não se deve desobedecer as leis de trânsito. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Sobre concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas das frases a 
seguir: 
Já____ muitos meses que não se viam, porém 
____muitas possiblidades que ainda ____ e vivam 
felizes. 
a) devem fazer, tem, se apaixone 
b) deve fazer, há, se apaixonem 
c) fazem, há, se apaixonem 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Nas palavras abaixo, a grafia de ambas as palavras  
está CORRETA em: 
a) Meretíssimo / admissão. 
b) Beneficiente / distensão. 
c) Adivinhar / encharcar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Na frase : “Tenho uma vaga lembrança dos três 
meninos correndo pelo pátio da escola.” O trecho 
destacado refere- se ao: 
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA  

 

11) Sejam   e   raízes da equação             

tais que          . Qual o valor de   ? 

a)          

b)          

c)          
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Um carpinteiro tem salário mensal de R$1.718,31. 
Todo mês, seu empregador recolhe ao INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) o percentual de 19,98% 
sobre o valor de seu salário. Esse percentual é 
dividido em duas partes – 12% compete ao 
empregador recolher, e a outra parte é descontada do 
salário do colaborador. O salário líquido desse 
colaborador é:  
a) R$ 1.512,11. 
b) R$ 1.581,19. 
c) R$ 1.374,99. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Ao decompor o número 921.887 em fatores primos 
é possível encontrar quantos números primos 
distintos? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) No dia 12 de maio de 2019, o time A venceu a 
equipe do time B pelo placar de 3 a 2, conquistando o 
título de Campeão 2019 em sua categoria. Segue 
abaixo o resumo dos gols marcados na partida.  
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TIME A  3                                    X                       2  TIME B 
 
Huguinho (2 min – 1º tempo)                      Cebolinha (8 min – 1º tempo) 
Luizinho (45 min – 1º tempo)                          Cascão (15 min -  1º tempo) 
Zezinho (45 min – 2º tempo) 

 
              1º tempo – 46 minutos/ 2º tempo – 48 minutos 

 

 
Logo, a partida esteve empatada durante: 
a) 46 minutos. 
b) 49 minutos. 
c) 55 minutos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Dada a função       é tal que  (  )    ( )para 

todo número real  . Se  (  )     , o valor de 

 ( )será: 

a)  ( )   . 
b)  ( )   . 

c)  ( )   . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Observe a figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O círculo possui raio igual a 15 cm. Determine o 
apótema do triângulo equilátero inscrito. 

a)           

b)         

c)         

d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Um hexágono regular inscrito numa circunferência 
(figura abaixo) possui 18cm de diâmetro. Portanto, 
qual é o seu perímetro em cm? 

 
a) 96 cm. 
b) 36 cm. 
c) 54 cm. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Carlos abasteceu sua moto em um posto na cidade 
de Benfica (RJ), no qual o litro da gasolina custa       
R$ 4,89. Sabe-se que a moto de Carlos percorre 24 
quilômetros com 3 litros de gasolina, logo, é possível 
concluir que, em uma viagem de 386 quilômetros, 
Carlos vai gastar para abastecer sua moto: 
a) R$ 173,62. 
b) R$ 235,94. 
c) R$ 187,26. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
19) Leonardo trabalha como DJ (Disk Jockey) e cobra 
uma taxa fixa de R$200,00, mais R$30,00 por hora, 
independente do trabalho. Vinicius, na mesma função, 
cobra uma taxa fixa de R$155,00, mais R$45,00 por 
hora. O tempo máximo de duração de um trabalho, 
para que a contratação de Vinicius não fique mais cara 
que a de Leonardo, é:  
a) 1 hora. 
b) 2 horas. 
c) 3 horas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) A idade de Bento hoje é o triplo da idade de 
Mônica. Daqui a 13 anos será o dobro. Determine a 
soma das idades atuais dos dois. 
a) 43 anos.  
b) 37 anos. 
c) 52 anos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
21) Leia a notícia abaixo: 
 DIA NACIONAL DO COMBATE AO CÂNCER 
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído 
para conscientizar a população sobre a doença, o 
tratamento e prevenção. O câncer é 2ª maior causa de 
morte no Brasil, atrás apenas do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O alerta é para o câncer de 
próstata nos homens e o de mama nas mulheres, pois 
são os mais frequentes nesses grupos. 
Fonte: http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/ 

Qual o dia Nacional de combate ao câncer ? 
a) 27 de Novembro. 
b) 14 de Outubro. 
c) 8 de Março. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre o folclore leia as afirmativas abaixo: 
I- O folclore, do inglês, folk-lore, é a identidade, a 
tradição e o conhecimento de um povo expressos em 
lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. 
Minas Gerais é um Estado extremamente rico na 
variedade desses folguedos e mitos. 
II- As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm 
suas origens nas tradições, usos e costumes dos 
colonizadores portugueses, com forte influência das 
culturas indígena e africana. Essas influências estão 
guardadas nos objetos de artesanato, na culinária e 
danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura 
oral, na medicina popular e nas festas com 
manifestações populares tradicionais. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre a Inconfidência Mineira assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Foi o movimento que inspirou a bandeira de Minas 
Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com a intenção de 
romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O 
movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos 
e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a 

http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/
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dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 
1789. 
b) Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a 
capitania de Minas Gerais como: Romper com Portugal e 
adotar um regime republicano (a capital seria São João del 
Rei); Criar indústrias; Fundar uma universidade em Vila 
Rica; Acabar com o monopólio comercial português; 
Adotar o serviço militar obrigatório. 
c) Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes 
proprietários ou mineradores, padres e letrados, 
como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família 
enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e 
foi alto funcionário da administração colonial. Por sua 
parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Sobre o município de Rio Novo-MG leia o trecho 
abaixo e complete a lacuna : 
Rio Novo exerceu grande influência na criação e 
desenvolvimento de diversos municípios da Zona da 
Mata, como sede de uma das ______ comarcas em que 
foi dividida a Província de Minas Gerais, em 1870, com 
jurisdição sobre os municípios de Leopoldina, Pomba, 
Mar de Espanha e São João Nepomuceno. 
a) 10 
b) 5 
c) 25 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Sobre a história do estado de Minas Gerais analise 
as afirmativas abaixo: 
I- O desbravamento na região que hoje compreende o 
estado de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por 
meio do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro 
e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de 
São Paulo e Minas de Ouro, que, em 1720, foi 
desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. 
II- No início do século XVIII, a região tornou-se um 
importante centro econômico da colônia, com rápido 
povoamento. No entanto, a produção de ouro 
começou a cair por volta de 1750, levando a Metrópole 
– Portugal - a criar formas cada vez mais rígidas de 
arrecadação de impostos, o que resultou no mais 
conhecido movimento político e histórico de Minas 
Gerais – A Inconfidência Mineira. 
III- A introdução da cafeicultura em Minas Gerais 
ocorreu no início do século XIX e logo se transformou 
em uma das principais atividades da província e no 
agente indutor do povoamento e desenvolvimento da 
infra-estrutura de transportes. A prosperidade trazida 
pelo café ensejou um primeiro surto de 
industrialização, reforçado, mais tarde, pela política 
protecionista implementada pelo Governo Federal 
após a Proclamação da República. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
26)  A capoeira é formada por movimentos de ataque 
(golpes) e defesa (esquivas) e até mesmo os 
coreográficos podem ser utilizados para atacar ou 

para se defender. Assinale a alternativa CORRETA 
acerca dos golpes  da capoeira: 
a) Martelo- iniciar o golpe com a perna da frente, que 
neste caso, é a esquerda  que irá fazer um pequeno 
deslocamento para o lado direito; a perna direita , que está 
atrás, virá para frente, onde estava a esquerda . Em 
seguida, desfere-se o golpe, fazendo o semicírculo, com a 
perna esquerda, que o finaliza voltando para a ginga. 
b) Queixada- a partir da posição básica da ginga, em pé,  
com a perna direita na frente . A perna direita irá fazer um 
deslocamento um pouco maior para o lado esquerdo levar 
as duas mãos ao chão, abaixando o corpo,  olhar por entre 
nossas pernas para o companheiro imaginário. 
c) Bênção - consiste em um chute frontal, com a perna de 
trás, partindo da posição da ginga. Inicia-se elevando a 
perna flexionada até o quadril, estendendo depois, como 
se estivesse empurrando uma porta, sempre realizado na 
altura da cintura. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) As Práticas Corporais se apresentam como 
manifestações culturais que podem possibilitar 
condições para a ampliação do número de praticantes, 
por conta de sua condição atrativa, assim como sua 
riqueza cultural, agregando sentido e significado à 
construção da formação integral, facilitando o vínculo 
dos participantes com os processos educativos 
formais . A respeito de algumas  práticas corporais de 
aventura assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde a Parkour: 
a) Deslocamento realizado sobre uma fita tubular presa 
entre pontos que estão acima do solo. 
b) Prática centrada na caminhada, normalmente, em 
trilhas e espaços naturais, podendo ser competitiva ou 
não. 
c) Deslocamento de um ponto para outro, usando 
habilidades corporais para a superação de obstáculos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Os jogos e as brincadeiras com conteúdos 
escolares são pensados de maneira complementar, 
como conteúdo estruturante, eles compõem um 
conjunto de possibilidades que ampliam a percepção 
e a interpretação da realidade assinale a alternativa 
CORRETA que representa os jogos e brincadeiras. 
a) Compõem um conjunto de possibilidades que ampliam 
a percepção e a interpretação da realidade além de 
intensificarem a curiosidade o interesse dos 
alunosenvolvidos nas atividades. 
b) Quando  respeitarem seus combinados, os alunos 
aprendem a se mover entre a liberdade e os limites, os 
próprios e os estabelecidos pelo grupo. 
c)  Pode servir de conteúdo para que o professor discuta 
as possibilidades de flexibilização das regras e da 
organização coletiva, as aulas de Educação Física podem 
contemplar variadas estratégias de jogo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
Cultura Corporal e Lazer. 
a) Ao vivenciar os aspectos  do lazer que emergem as 
brincadeiras o aluno é capaz de estabelecer conexões 
entre o imaginário e o real de refletir sobre os papéis 
assumidos nas relações em grupo, reconhecem e 
valorizam as formas particulares que os brinquedos e as 
brincadeiras tomam em diferentes momentos históricos, 
nas variadas comunidades e grupos sociais. 

https://www.todamateria.com.br/claudio-manuel-da-costa/
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b) Ao promover experiências significativas no tempo e no 
espaço, de modo que o lazer se torne um dos elementos 
articuladores do trabalho pedagógico, por meio dele os 
alunos irão refletir e discutir as diferentes formas de lazer 
em distintos grupos sociais, em suas vidas, na vida das 
famílias, das comunidades culturais e a maneira que cada 
um deseja e consegue ocupar seu tempo disponível. 
c)O lazer ,fundamento central, para pensar diferentes 
conteúdos da Educação Física fruto de rigor cientifico e do 
desejo humano em criar estratégia e métodos eficientes 
para educar e padronizar gestos das diversas práticas 
corporais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) A respeito  da história  da educação física no 
Brasil assinale a alternativa CORRETA : 
a) Na década de 70   a educação física começa a tomar 
um outro rumo, com concepções mais preocupadas com o 
lado formativo do aluno. 
b) Na década de 80 começa o movimento renovador 
progressista da educação física na escola, em que a 
preocupação estava em trabalhar o desenvolvimento 
psicomotor da criança, adaptando as atividades a cada 
nível de idade, desde a pré-escola até o ultimo nível de 
ensino. 
c) Após a década de 80 teve o início do processo de 
esportivização nas escolas, tendo como objetivo a 
competição, aptidão física e condicionamento físico.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) As lutas de judô são praticadas num tatame de 
formato quadrado (de 14 a 16 metros de lado). Cada 
luta dura até 5 minutos. Assinale a alternativa 
CORRETA referente a algumas regras do judô: 
a) Ippon: é quando um judoca consegue derrubar o 
adversário, imobilizando-o, com as costas ou ombros no 
chão durante 30 segundos. 
b) Wazari: Quando o adversário vai ao solo de lado. Cada 
Wazari vale um terço de ponto. 
c) Yuko: menor pontuação do judô. Vale um quarto de 
ponto. Ocorre quando o adversário cai sentado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Relacione as colunas acerca  de algumas  
tendências pedagógicas da Educação Física na 
escola: 
1- Abordagem desenvolvimentista:  
2- Abordagem sistêmica:  
3- Abordagem construtivista-interacionista :  
(  ) existe a preocupação de garantir a especificidade, 
na medida em que considera o binômio 
corpo/movimento como meio e fim da Educação Física 
escolar. 
(  ) possibilita uma maior integração com uma 
proposta pedagógica ampla e integrada da Educação 
Física nos primeiros anos de educação formal. 
(  ) a Educação Física deve proporcionar ao aluno 
condições para que seu comportamento motor seja 
desenvolvido através da interação entre o aumento da 
diversificação e a complexidade dos movimentos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) 3- 2- 1. 
b)1- 3- 2. 
c) 2- 3- 1. 
d) Nenhuma das alternativas. 

33) A Educação Física Escolar deve dar oportunidades 
a todos os alunos para que desenvolvam suas 
potencialidades, de forma democrática e não seletiva, 
visando seu aprimoramento como seres humanos. 
Sobre a Educação Física Escolar é INCORRETO 
afirmar: 
a) A Educação Física escolar tem como um de seus 
objetivos atuar no sentido de criar uma interação e 
socialização entre seus alunos visando uma vida 
saudável. 
b) A Educação Física escolar  é identificada como 
componente curricular integrado ao projeto político-
pedagógico da escola. 
c) A Educação Física escolar é campo de análise, reflexão 
e construção de conhecimentos relacionados ao corpo que 
se movimenta e como o mesmo se constitui na sociedade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) O jogo tem poder de integração, ampliando o 
entender de mundo, existem diversos tipos de jogos . 
Analise a descrição a seguir: Possuem papel 
fundamental na vida social, pois auxiliam na 
criatividade e no raciocínio estratégico. A descrição 
refere-se a; 
a) Jogos de ficção. 
b) Jogos de produção. 
c) Jogos de aquisição. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Assinale a alternativa que corresponde ao aspecto 
afetivo do jogo: 
a) O jogo é fundamental para que os processos de 
desenvolvimento se efetivem, resultando em saltos nos 
processos de aprendizagem e desenvolvimento, pois um 
está relacionado e articulado ao outro. 
b) O jogo pode também resgatar o desejo pela busca de 
conhecimento e tornar a aprendizagem prazerosa, na qual 
a criança passe a gostar cada vez mais de aprender. 
c) O jogo é essencial como recurso pedagógico, pois no 
brincar a criança articula teoria e prática, formula 
hipóteses e as experiências, tornando a aprendizagem 
atrativa e interessante. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Tem como objetivo principal a interação social e 
reúne elementos de todas as modalidades da 
ginástica. A informação acima refere-se a; 
a) Ginástica de Condicionamento Físico. 
b) Ginástica Demonstrativa. 
c) Ginástica Alternativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Todas as práticas da cultura corporal de 
movimento possuem expressividade e ritmo. Acerca 
do contexto acima assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Em relação à expressão, essas práticas se constituem 
em códigos simbólicos, por meio dos quais a vivência 
individual do ser humano, em interação com os valores e 
conceitos do ambiente sociocultural, produz a 
possibilidade de comunicação por gestos e posturas. 
b) Em relação ao ritmo, desde a respiração até a 
execução de movimentos mais complexos, se requer um 
ajuste com referência no espaço e no tempo, envolvendo, 
portanto, um ritmo ou uma pulsação. 
c) Todas as culturas têm algum tipo de manifestação 
rítmica e expressiva. No Brasil, existe uma riqueza muito 
grande dessas manifestações em relação às danças 
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trazidas pelos africanos na colonização, pelos imigrantes 
europeus, aprendidas com os vizinhos de fronteira, vistas 
pela televisão, além de outras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) A dança faz parte da educação física como cultura 
corporal do movimento sem perder sua identidade, 
sendo diferenciada no contexto educacional por seus 
objetivos. Assinale a alternativa que NÃO corresponde 
com a proposição acima: 
a) Enquanto área do conhecimento científico. 
b) Enfatizando aptidão física e prática pedagógica quando 
voltada à cultura corporal e fins educacionais.  
c) Objetivando a performance técnica enquanto área do 
conhecimento específico e buscando contribuir com o 
desenvolvimento motor, perceptivo-cognitivo e sócio 
afetivo do ser humano. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Segundo  Coletivo de Autores assinale a 
alternativa CORRETA como conduzir atualmente 
metodologicamente a Avaliação do Processo Ensino-
Aprendizagem em Educação Física  
a) Utiliza-se, predominantemente, o princípio do 
rendimento olímpico: mais alto, mais forte, mais veloz, 
neutralizando-se o caráter de classe através de medidas e 
avaliações que legitimam as seleções, classificações, 
eliminações realizadas tanto formal quanto informalmente 
durante as aulas. 
b) Compreende-se que a avaliação é um dos aspectos 
secundários  do projeto pedagógico, justamente por ser 
através dela que se cristalizam mecanismos estruturais e 
limitantes no processo ensino aprendizagem. 
c) O sentido da avaliação do processo ensino-
aprendizagem em Educação Física é o de fazer com que 
ela sirva de referência para a análise da aproximação ou 
distanciamento do eixo curricular que norteia o projeto 
pedagógico da escola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Em relação a biomecânica do movimento humano 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Descrição e análise de parâmetros da biomecânica 
externa e interna na locomoção humana, em diferentes 
idades, níveis de condição física, e estados de saúde.  
b)  Investigação da aquisição de padrões fundamentais de 
movimento e suas combinações em crianças normais e 
deficientes, e os fatores ambientais e da tarefa que afetam 
esse processo. 
c) Fatores que influenciam o rendimento esportivo e seus 
inter-relacionamentos na aquisição, manutenção e perda 
da forma esportiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) Leia os contextos a seguir: 
[1]  A motricidade  humana refere-se,  a sensações 
conscientes do ser humano em movimento intencional 
e significativo no espaço-tempo objetivo e 
representado, envolvendo percepção, memória, 
projeção, afetividade, emoção, raciocínio. [2]A 
Motricidade Humana, entendida como ciência 
independente, pois que a toda a prática autônoma 
deve corresponder a uma teoria autônoma, estuda o 
ser humano, no movimento intencional da 
transcendência, onde a dimensão originária da 
abertura ao mundo se revela, na plenitude do seu 
significado. 

Assinale alternativa CORRETA: 
a) Estão corretos os dois contextos. 
b) Está correto somente primeiro contexto. 
c) Está correto somente o segundo contexto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Analise os excertos abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 A Motricidade Humana é a base para a 
determinação da essência do homem. 
Porque... 
  É por ela que o homem se materializa e se 
revela, no âmbito de um processo em que o ensaio de 
transcendência desempenha um papel primacial de 
mediação. 
a) Os dois contextos são verdadeiros  e o segundo é uma 
justificativa do primeiro. 
b) Os  dois contextos são verdadeiros e o segundo não é 
justificativa do primeiro. 
c) Os dois excertos são falso. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) O desenvolvimento motor, pode ser  dividido em 
quatro fases. A respeito da descrição a seguir assinale 
a alternativa CORRETA:  Fase em que as habilidades 
estabilizadoras, locomotoras e manipulativas 
fundamentais são progressivamente refinadas, 
combinadas e elaboradas para o uso em situações 
crescentemente exigentes. 
a) Fase de movimentos fundamentais. 
b) Fase de movimentos especializados. 
c) Fase de movimentos rudimentares. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) Esporte baseado em habilidades motoras comuns 
à maioria dos esportes , podendo haver transferência 
dele para qualquer outro esporte e, com isso, é o 
esporte que trabalha melhor todas as capacidades 
físicas. Estamos referindo ao: 
a) Atletismo. 
b) Esportes coletivos com bola. 
c) Jogos coletivos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) Esses jogos favorecem o aumento da cooperação 
do grupo, e oferece as mesmas oportunidades de 
jogar para todas as pessoas do time, mesmo um com 
menor habilidade, pois existem regras para facilitar a 
participação desses. A respeito da informação acima 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Jogos de inversão. 
b) Jogos cooperativos de resultado coletivo. 
c) Jogos semicooperativos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) É jogado com as mãos e, em termos gerais, é uma 
disputa entre duas equipes de sete jogadores cada – 
seis de linha mais um goleiro – e tem como objetivo 
fazer gols na meta adversária. A bola pode ser 
passada de um jogador para o outro ou conduzida 
quicando-a ao chão e o jogador de linha deve 
arremessar a bola contra o gol adversário, desde que 
ele não invada a área do goleiro. O contexto refere-se 
a (o): 
a) Voleibol. 
b) Handebol. 
c) Basquetebol. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) O  futsal, é um esporte de origem uruguaia do 
século XX. é uma variação do futebol. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde  as  regras do futsal: 
a) Cada partida de futsal tem 40 minutos de duração, 
sendo dividida em dois tempos de 20 minutos. 
b) O objetivo é fazer com que a bola atravesse a trave da 
área adversária do campo. 
c) O uso dos braços, do tronco, da cabeça, das pernas e 
dos pés é permitido para o manejo e condução da bola. O 
uso das mão é proibido a todos os jogadores, com 
exceção dos goleiros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) Dentre a combinação de atividades físicas e 
nutrição leva as pessoas a fortalecerem as defesas 
imunológicas, a viverem mais e melhor e a retardarem 
o envelhecimento precoce.Com base na informação 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Para aquelas pessoas que costumam ter uma boa 
alimentação a atividade física é indicada como uma forma 
de melhorar o metabolismo dos nutrientes. 
b)  Pessoas fisicamente ativas  podem ter como referência 
a alimentação de atletas profissionais. 
c) Os lipídios são a matéria-prima para a produção do 
glicogênio que é a primeira e principal fonte de energia 
utilizada durante o exercício físico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) A hemorragia é considerada a perda aguda de 
volume sanguíneo, proveniente de lesões de 
compartimentos vasculares, analise os principais 
procedimentos abaixo que podem ser usados no 
controle da hemorragia externa e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA quanto ao 
atendimento: 
1- Compressão direta:  A hemorragia externa é tratada 
por meio de compressão direta sobre o ferimento, 
utilizando material apropriado como gaze e faixas ou 
pano limpo, colocados sobre o ferimento e 
moderadamente pressionados para estancar o 
sangramento. 
2- Compressão de pontos arteriais :Comprima 
moderadamente a artéria mais próxima ao ferimento, 
bloqueando parcialmente o fluxo local, diminuindo a 
hemorragia. Este procedimento é indicado a 
profissionais que tenham formação básica em 
anatomia humana. 
3- Elevação de membro :Sendo possível, quando o 
primeiro método não mostrar eficiência, eleve a área 
afetada acima do nível do coração, empregado 
somente para os membros superiores, pois quando a 
extremidade é elevada, a gravidade colabora para a 
diminuição do fluxo sanguíneo à região ferida.  
a) 1-3-2. 
b) 1-2-3. 
c) 3-1-2. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50)     A Educação Física escolar deve possibilitar a 
aprendizagem de diferentes conhecimentos sobre o 
movimento, contemplando as três dimensões: 
procedimental conceitual e atitudinal. A dimensão 
procedimental significa: 
a) Saber ser. 
b) Saber fazer. 

c) Saber sobre. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


