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  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO – RS 

CONCURSO PÚBLICO– EDITAL 001/2020 

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

   

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

  Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 
  Língua Portuguesa: 10 Raciocínio Lógico: 10 Informática: 10 Legislação: 10 Conhecimento Especifico: 10 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

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

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

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

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta minutos) do 
início da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 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. 

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

 
Destaque aqui 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RS 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
1)Nos versos “E sinto-a, branca, tão pegada, 
aconchegada nos meus braços, / que rio e danço e 
invento exclamações alegres,”, a conjunção em 
destaque exprime ideia de: 
a)Comparação. 
b)Proporção. 
c)Consequência. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
2)O vocábulo “pulôver” está corretamente acentuado; 
o mesmo ocorre na alternativa: 
a) ravióli.  

  b) heróico. 
  c) feiúra.  
  d) Nenhuma das alternativas. 

 
Leia a tirinha  e responda as questões  de 3 a 6: 

 
 
Fonte:https://2.bp.blogspot.com/-
JrckS4JpG2s/Vzu9d54EviI/AAAAAAAAKkU/-
XNOzrB_JMwREic9dQ_THcOxv9QwojKdwCLcB/s1600/
digitalizar0006.jpg 
 
3)No trecho: “A maioria das pessoas não liga pra 
diferença mesmo!”, a regra de concordância verbal 
aplicada também pode ser verificada em: 
a) “A maior parte da província de Idlib e segmentos de 
Aleppo, Hama e Latákia ainda escapam do controle do 
regime de Bashar al-Assad”. 
b“Levantamento inédito do Instituto Pet Brasil aponta que 
grande parte [dos animais abandonados] (46%) está em 
organizações da região Sudeste. 
c)“Cerca de 45% dos brasileiros são afetados pela 
disfunção pulmonar”.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
4)Ainda neste trecho “A maioria das pessoas não liga 
pra diferença mesmo!”, qual a classificação 
morfológica do termo “mesmo”? 
a)Pronome demonstrativo. 
b)Pronome relativo.  
c)Advérbio. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
5)No trecho “Tão desdenhoso, mas tão prático!”, as 
conjunções destacadas, nos remetem à ideia de: 
a) Intensidade. 
b) Causa. 
c)Oposição. 

d)Nenhuma das alternativas. 
 
6)Há uso do verbo  pretérito imperfeito do indicativo 
em: 
a)Eu costumava fazer bonecos de neve originais. 
b)As imitações baratas que são do gosto popular! 
c)Agora produzo em massa. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
7)O texto injuntivo é um tipo de texto, assim como 
outros que existem e são organizados de maneiras 
distintas. Como um texto nesse modelo é utilizado, no 
ambiente organizacional? 
a)Elaboração de Apostilas Didáticas. 
b)Criação de Portfólios. 
c)Explanação Detalhada de um tema. 
d)Nenhuma das alternativas.  
 
8)Assinale a alternativa em que NÃO haja erro quanto 
à pontuação. 
a)Aceitamos as condições precárias de trabalho, pois, 
precisávamos do dinheiro. 
b)Lamentamos sua partida. Organizamos, uma 
homenagem por isso. 
c)Não estava certo sobre o que queria. Mas, tinha certeza 
do que não queria. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
9)Assinale a alternativa em que haja erro quanto à 
regência nominal. 
a)Eu perdi o meu medo / O meu medo, o meu medo da 
chuva. 
b)O meu coração / Já estava acostumado com a solidão... 
c)Palavra eu preciso / Preciso com urgência / Palavras 
que se usem / em caso de emergência. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
10)Leia o texto abaixo e analise as afirmativas abaixo: 
Marketing digital são ações de comunicação que 
as empresas podem utilizar por meio da internet, 
da telefonia celular e outros meios digitais, para assim 
divulgar e comercializar seus produtos, conquistando 
novos clientes e melhorando a sua rede de 
relacionamentos. Ele engloba a prática de promover 
produtos ou serviços pela utilização de canais 
de distribuição eletrônicos, para então chegar 
aos consumidores rapidamente de forma relevante, 
personalizada e com mais eficiência. 
I – Internet, telefonia e meios digitais classificam-se 
como marketing digital. 
II – O Marketing Digital engloba a prática de promover 
produtos ou serviços pela utilização de canais 
de distribuição eletrônicos. 
III – As práticas de Marketing Pessoal têm por objetivo 
fazer com que produtos e serviços cheguem aos 
consumidores de forma relevante, personalizada e 
com mais eficiência. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a)I e II, apenas. 
b)I e III, apenas. 
c)I, II e III.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-JrckS4JpG2s/Vzu9d54EviI/AAAAAAAAKkU/-XNOzrB_JMwREic9dQ_THcOxv9QwojKdwCLcB/s1600/digitalizar0006.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JrckS4JpG2s/Vzu9d54EviI/AAAAAAAAKkU/-XNOzrB_JMwREic9dQ_THcOxv9QwojKdwCLcB/s1600/digitalizar0006.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JrckS4JpG2s/Vzu9d54EviI/AAAAAAAAKkU/-XNOzrB_JMwREic9dQ_THcOxv9QwojKdwCLcB/s1600/digitalizar0006.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JrckS4JpG2s/Vzu9d54EviI/AAAAAAAAKkU/-XNOzrB_JMwREic9dQ_THcOxv9QwojKdwCLcB/s1600/digitalizar0006.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefonia_celular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_relacionamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_relacionamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o


4 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
  11) Seja as considerações: 

I. Todo produto cartesiano é uma relação. 
II. Toda relação é um produto cartesiano. 
III. Toda função é uma relação. 
IV. Nem toda relação é uma função. 
V. Nem todo produto cartesiano é uma função. 
São CORRETAS: 
a) II, III, IV e V, apenas.  
b) I, II, e IV, apenas. 
c) III, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12)𝜶, 𝜷 e 𝜽 são números naturais, sabe-se que 

𝜶 × 𝜷 = 𝟐𝟕𝟎, 𝜷 × 𝜽 = 𝟐𝟕𝟎 e 𝜶 × 𝜽 = 𝟐𝟐𝟓. Nessas 

condições, é CORRETO afirmar que 𝜶 × 𝜷 × 𝜽 é igual 
a: 
a) 1050. 
b) 2100. 
c) 4050. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13)A sequência numérica 3; 20; 54; 105; 173; ... 
obedece a um padrão lógico matemático.  Determine o 
sexto termo dessa sequência: 
a) 176. 
b) 258. 
c) 290. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)Diante das premissas “Nenhuma modelo é 
estilista”, “Nenhuma médica é estilista” e “Todas as 
costureiras são modelos”, é CORRETO afirmar: 
a)Toda médica é modelo. 
b)Nenhuma costureira é estilista. 
c) Alguma médica é costureira e alguma modelo não é 
estilista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15)Se é verdade que alguns professores são 
insubstituíveis e que nenhum adulto é insubstituível, 
então é, necessariamente, verdade que: 
a) Algum professor não é adulto. 
b) Nenhum adulto é professor. 
c) Algum professor é adulto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16)Julgue as proposições a seguir: 
I. Se 9 é um número inteiro, então 6 é menor que 7. 
II. Se 17 é par, então 10 é ímpar. 
III. Se 20 é par, então 18 é maior que 22. 
IV. Se 12 é ímpar, então 5 é maior que 4. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) II, apenas. 
b) I e IV apenas. 
c) III, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17)𝑷: "𝑿 𝒐𝒖 𝒀", onde 𝑿 e 𝒀, por sua vez são as 
seguintes assertivas: 

𝑿: "𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 é 𝐠𝐚𝐫𝐢". 
𝒀:Se Paula é faxineira, então Cleonice é babá. 
Sabe-se que a assertiva 𝑷 é falsa. Logo: 
a) Pedro não é gari; Paula é faxineira, Cleonice é babá. 

b) Pedro é gari; Paula é faxineira; Cleonice não é babá. 
c) Pedro é gari; Paula não é faxineira; Cleonice não é 
babá. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)Se 𝒓 e 𝒔 são proposições, logo 𝒓 ∧∼ 𝒔 é equivalente 
a:  

a) ∼ (𝑟 → 𝑠) 

b) ∼ (𝑟 ∨ 𝑠) 
c) ∼ (𝑟 → ~𝑠) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

19)Huguinho realiza 𝟏
𝟔⁄  de certo pedido em 4 dias. 

Zezinho realiza 35% do restante do pedido em 5 dias. 
Em quanto tempo fariam, juntos, todo o pedido? 
a) 6 dias. 
b) 10 dias. 
c) 15 dias. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20)Breno e Bruno iniciaram suas atividades no mesmo 
dia na empresa KSL. Se Breno trabalha 3 dias e folga 1 
e Bruno trabalha 7 e folga 3, em quantos dias Breno e 
Bruno estarão de folga juntos, no espaço de um ano? 
a) 36. 
b) 28. 
c) 42. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
21)Baseado em conhecimentos acerca de internet e 
URL. No endereço https://esteendereco.net, qual é o 
domínio? 
a) net 
b) esteendereco 
c) https:// 
d) Nenhuma das alternativas 
  
22)Tipo de praga virtual que espiona o que você faz no 
computador. Ele coleta dados como pressionamentos 
de teclas, hábitos de navegação e até informações de 
login que depois são enviados a terceiros, geralmente, 
os criminosos virtuais. Ele também pode modificar 
configurações de segurança específicas em seu 
computador ou interferir, nas conexões de rede. Ele é 
conhecido como? 
a) Spyware. 
b) Adware. 
c) Vírus. 
d) Nenhuma das alternativas 
  
23)Qual das opções a seguir NÃO é possível  adicionar 
a um documento do MS Word por meio da guia 
inserir? 
a) Margens. 
b) Rodapé. 
c) Tabela. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24)Tendo como base o MS Word 2019, ao selecionar-
se um texto e ativar o atalho Ctrl + Q, qual vai ser a 
ação executada? 
a) Alinhar o texto ao centro. 
b) Apagar todo o texto. 
c) Alinhar o texto à esquerda. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)Tendo como base o Excel 2019, qual a função do 
atalho Ctrl + K? 
a) Adicionar uma tabela.  
b) Adicionar um Hiperlink.  
c) Adicionar marcador. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26)Tendo como base o MS Excel 2019, em qual grupo 
da Guia Página Inicial o usuário pode selecionar a 
opção de Autoajustar a largura da célula? 
a) Edição. 
b) Células. 
c) Fonte. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27)Analise a imagem a seguir, retirada do Excel 2019: 
 

 
 
Qual resultado irá retornar à função SOMASE? 
a) 19. 
b) 143. 
c) 24. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28)Dentro de uma pasta qualquer do Windows 
explorer, qual a função do atalho Ctrl + W? 
a) Renomear arquivo selecionado. 
b) Desfazer uma ação. 
c) Fechar a pasta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29)No Windows, como é chamada a barra inferior da 
área de trabalho onde ficam a área de notificação e o 
botão iniciar? 
a) Barra de tarefas. 
b) Barra de trabalho. 
c) Área de tarefas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30)Baseado em conhecimentos acerca de noções 
básicas de informática e sobre o Windows, analise as 
afirmações a seguir: 
I – O Windows é um sistema operacional multitarefas. 
II – O Windows é um sistema operacional multiusuário.  
III – Um drive é um dispositivo de armazenamentos. 
Estão CORRETAS as alternativas: 
a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 
c) I, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO 

 
31)Preceitua a Constituição Federal de 1988 que o 
ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurado às comunidades: 
a) estrangeiras também a utilização de suas línguas 
originárias e processos próprios de aprendizagem. 
b) indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 
c) portuguesas a utilização do idioma lusitano e processos 
próprios de aprendizagem.  
d) Nenhuma das alternativas. 
  
32)Conforme determina a Constituição Federal de 
1988, no tocante ao ensino, os Municípios atuarão, 
prioritariamente: 
a) no ensino fundamental e na educação infantil. 
b) no ensino superior e na educação infantil. 
c) no ensino fundamental e na educação infantil, bem 
como no ensino superior no que couber. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33)Segundo a Constituição Federal de 1988, a 
educação básica pública terá como fonte adicional de 
financiamento: 
a) a contribuição social do salário merenda, recolhida 
pelas empresas, na forma da lei. 
b) o imposto sobre renda, recolhido pelo governo federal. 
c) a contribuição social do salário educação, recolhida 
pelas empresas, na forma da lei. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34)Estabelece a Lei Municipal nº 5.784/2010, Plano de 
Carreira do Magistério Público do Município de 
Sant’Ana do Livramento/RS, que o Regime Jurídico 
dos Profissionais da Educação é: 
a) celetista. 
b)estatutário. 
c) contratado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35)De acordo com a Lei Municipal nº 5.784/2010 Plano 
de Carreira do Magistério Público do Município de 
Sant’Ana do Livramento/RS, a promoção do 
profissional de educação obedecerá a dois critérios: 
a) o de antiguidade - tempo de exercício mínimo na classe 
e de formação  -relacionado com o cargo. 
b) o de merecimento -  desempenho satisfatório; e de 
pessoalidade-  avaliação periódica 
c) de antiguidade - tempo de exercício mínimo na classe - 
e o de merecimento - desempenho. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36)A Lei Orgânica do Município de Sant’Ana do 
Livramento/RS, Art. 35. A Lei estabelecerá os critérios 
objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os 
Poderes, de modo a garantir isonomia de vencimentos. § 

1 Os planos de carreira preverão também: Analise as 
afirmativas abaixo sobre as vantagens relacionadas ao 
artigo  e parágrafo citado acima: 
I - as vantagens de caráter individual. 



6 

 

II- as vantagens de favorecer o acesso aos cargos 
públicos. 
III - as vantagens relativas a natureza e ao local de 
trabalho. 
IV- as vantagens de  promoções de grau a grau. 
Estão CORRETAS somente as afirmativas: 
a) I e IV. 
b)II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37)Estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente 
ECA que é dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente. 
a) atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a cinco anos de idade. 
b) acesso a cinemas, teatros e estádios de futebol. 
c) atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a quatro anos de idade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Mediante a  Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC analise as asserções abaixo relacionados ao  
Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica: 
I- Ao longo do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, a 
progressão do conhecimento ocorre pela 
consolidação das aprendizagens anteriores e pela 
ampliação das práticas de linguagem e da experiência 
estética e intercultural das crianças, considerando 
tanto seus interesses e suas expectativas quanto o 
que ainda precisam aprender. 
Porque 
II- Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão 
de normas e os interesses pela vida social, o que lhes 
possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem 
respeito às relações dos sujeitos entre si, com a 
natureza, com a história, com a cultura, com as 
tecnologias e com o ambiente. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As asserções I e II são afirmativas verdadeiras, mas  a 
asserção II não justifica  a asserção I. 
b) As asserções I e II são afirmativas verdadeiras, sendo 
que a  asserção II  justifica  a asserção I. 
c)  A asserção I é afirmativa verdadeira, mas  a asserção II 
é uma afirmativa falsa. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
39) Em relação a  Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC analise as afirmativas abaixo e marque 
verdadeiro (V) ou falso (F): 
(  ) Os sistemas e redes de ensino e as instituições 
escolares devem se planejar com um claro foco na 
equidade, que pressupõe reconhecer que as 
necessidades dos estudantes são diferentes. 
(  ) Um planejamento com foco na diversidade também 
exige um claro compromisso de reverter a situação de 
exclusão histórica 
(  ) As aprendizagens essenciais que todos os 
estudantes devem desenvolver  expressa, a igualdade 
educacional sobre a qual as singularidades devem ser 
consideradas e atendidas. 
Assinale a alternativa que apresenta a alternativa 
CORRETA: 
a)V, V, F. 
b)V, F, V. 
c)V, V, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 

 
40) Com base na  Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – 9394/96 Art. 14. Os sistemas de 
ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: Assinale a alternativa INCORRETA 
referente ao artigo citado acima: 
a) participação dos órgãos municipais de educação na 
elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino. 
b) participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola. 
c) participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
41)A psicomotricidade, nas aulas de Educação Física, 
pode auxiliar na aprendizagem escolar, contribuindo 
para um fenômeno cultural que consiste de ações 
psicomotoras exercidas sobre o ser humano de 
maneira a favorecer comportamentos e 
transformações. Por isso, é INCORRETO afirmar que: 
a) É, sobretudo, visando à possibilidade de compreensão 
da importância de se inserir conhecimentos da 
psicomotricidade, nas aulas de Educação Física, com o 
intuito de auxiliar na aprendizagem global dos alunos. 
b) O desenvolvimento psicomotor é importante na 
prevenção de problemas de aprendizagem. 
c) Sabe-se da importância da psicomotricidade, na 
aprendizagem e no desenvolvimento global de crianças, 
em idade escolar, por isso este trabalho contribui tanto 
para área da Educação Física escolar quanto para a 
Educação de um modo geral e para que outros 
profissionais possam a partir deste explorar novas 
possibilidades. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Sabendo que Educação Física, na escola, se 
relaciona, diretamente ,com a corporalidade e o 
movimento humano, que implica, portanto, uma 
atuação intencional sobre o homem como ser 
corpóreo e motriz, abrangendo formas de atividades 
físicas como o esporte, o jogo, a ginástica, as lutas, a 
dança, entre outras. Referente ao contexto acima 
analise as afirmativas abaixo: 
I-Por isso, deve contribuir de maneira significativa 
com a formação e desenvolvimento dos alunos, 
oportunizando momentos pedagógicos de modo que 
possam interagir por meio da vivência de diversas 
situações de ensino-aprendizagem. 
II-Estar envoltas por pouco movimentos que envolvem 
apenas os atos motores, sendo somente de 
significados, expressividade, alegria e prazer.  
III-A vivência dessas situações oportuniza o 
desenvolvimento não só de habilidades, mas de 
competências importantes para uma melhor 
convivência em grupo, como a capacidade de 
compartilhar, trocar, ouvir e aprender uns com os 
outros. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 



7 

 

d) Nenhuma das alternativas.  
 
43)Sobre à importância do lazer, no espaço 
pedagógico assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os alunos podem compreender que os esportes e as 
demais atividades corporais que devem ser privilégios 
apenas dos esportistas ou das pessoas em condições de 
pagar por academias e clubes. 
b) O lazer e a disponibilidade de espaços para atividades 
lúdicas e esportivas são necessidades básicas e, por isso, 
direitos do cidadão. 
c) Não é necessário valorizar essas atividades e/ou 
reivindicar o acesso a elas para todos é um 
posicionamento que pode ser adotado a partir dos 
conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação Física. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44)No jogo e no desenvolvimento afetivo-social 
existem diversos aspectos emocionais indesejados e 
identificados como agressores do processo 
ensino/aprendizagem, sendo um deles  
a) Ansiedade. 
b) Agressividade. 
c) Impulsividade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) Combatem a alienação dos alunos e defendem 
uma postura de superação das injustiças sociais, 
econômicas e políticas. São também denominadas 
abordagens progressivas, exigem do professor de 
Educação Física uma visão da realidade de forma mais 
política. As abordagens da Educação Física escolar, 
citadas acima são: 
a) Desenvolvimentistas. 
b) Críticas. 
c) Construtivistas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46)No Período que compreende após 2ª Guerra 
Mundial, início do período da Ditadura brasileira, a 
Educação Física, nas escolas, mantinham o caráter 
gímnico e calistênico do Brasil República. Com a 
tomada do Poder Executivo brasileiro, pelos militares, 
ocorreu um crescimento abrupto do sistema 
educacional, onde o governo planejou usar as escolas 
públicas e privadas como fonte de programa do 
regime militar. O período histórico acima compreende 
ao: 
a) Brasil contemporâneo, de 1946 a 1980. 
b) Brasil república, de 1890 a 1946. 
c) Brasil império, de 1822 a 1889. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47)Complete a lacuna a seguir: O________________ é 
a capacidade de realizar trabalhos musculares de 
forma satisfatória. No entanto, atualmente, observa-se 
uma grande contribuição do conceito de saúde dentro 
dos paradigmas do  ________________, sendo ele 
retratado por eficiência cardiorrespiratória, 
composição corporal ideal para o organismo e ótima 
manutenção músculo esquelético para a manutenção 
das atividades do ser humano. 
a) exercício físico 
b) condicionamento físico 
c) treinamento  físico 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

48)Assinale a alternativa que corresponde a faltas por 
indisciplina no futsal: 
a) O jogador leva mais que quatro segundos para cobrar 
um escanteio ou lateral; o goleiro pega a bola com as 
mãos após esta ter sido recuada por um companheiro de 
time. 
b) O jogador impede a trajetória da bola com a mão ou 
braço; o jogador troca de camisa sem a autorização do 
árbitro. 
c) O jogador substituto não respeita a área de substituição 
ao entrar em quadra; o jogador realiza um ato violento 
contra o adversário, colocando em risco sua integridade 
física. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
49)A Educação Física é considerada componente 
curricular obrigatório da Educação Básica e sua 
proposta pedagógica deve encontrar-se integrada à 
proposta da instituição escolar, de acordo com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
9394/96), que também apresenta a necessidade da 
educação escolar vincular-se ao mundo do trabalho e 
à prática social. Diante desse quadro, apresentamos a 
necessidade de repensar a proposta curricular escolar 
na sua abrangência na sociedade atual e multicultural 
e democrática. Contudo, é INCORRETO afirmar que: 
a) A promulgação da LDB 9394/1996 ocasionou vários 
efeitos no sistema de ensino brasileiro. Dentre eles, 
encontra-se em curso diversas reformas curriculares, tanto 
no âmbito do ensino superior, quanto no da educação 
básica, nas diversas redes públicas e particulares de 
ensino, visando adequar o ensino às pressões sociais e às 
demandas históricas. 
b) Debater a proposta curricular da Educação Física, esta 
vem sendo permeada pela relação de poder que o 
currículo exerce sobre ao corpo docente de Educação 
Física apresentando desafios e possibilidades para que se 
possa repensar a pedagogia da cultura corporal no âmbito 
escolar. 
c) Retomar algumas importantes discussões da área e 
emitir suporte e orientações curriculares para a elaboração 
dos planos de trabalho, que zelem pela aprendizagem dos 
alunos ampliando sua linguagem corporal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50)Nessa fase, ocorre uma grande evolução na 
coordenação e controle motor, facilitando a 
aprendizagem de habilidades motoras cada vez mais 
complexas. Durante esse período, a criança tem 
condições de entender as regras do esporte e 
participar em programas estruturados de treinamento, 
sendo ainda aconselhável uma grande diversificação 
dos movimentos. A adoção de jogos reduzidos, com 
regras simples e voltadas para a realização de 
diversas habilidades, é bastante válida. 
a) Crescimento, maturação e desenvolvimento dos cinco 
aos dez anos de idade. 
b) Crescimento, maturação e desenvolvimento durante a 
puberdade. 
c) Crescimento, maturação e desenvolvimento dos três 
aos cinco anos de idade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
  
 


