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                              PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTI RIOS – MA 
                             CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

PROFESSOR  

DE  

EDUCAÇÃO FÍSICA  

(6º ao 9º ano) 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

ima.vilanovadosmartirios2014@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (6º ao 9º ano) 

LINGUA PORTUGUÊSA – QUESTÕES DE 01 A 15 
 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 

1 a 4. 

 

Apesar de curável, hanseníase continua a ser 

estigmatizada 

 

 POR NATALIE ANGIER DO “NEW YORK TIMES” 

 

 Ao longo de sua adolescência, José Ramirez 

Jr., hoje assistente social em Houston, sofreu uma 

série de sintomas intrigantes. Às vezes ele tinha 

febre. Em outros momentos, náuseas. Suas mãos e 

pés inchavam, e surgiam feridas em sua pele que 

demoravam a cicatrizar. Ele sentia 

hipersensibilidade ao toque e era incapaz de aceitar 

a presença até mesmo de um lençol. Seus 

antebraços ficavam dormentes. 

 Os dermatologistas não conseguiam 

compreender. Espíritas falavam em possessão 

demoníaca. Por fim, dois médicos de um hospital 

local enviaram uma amostra de sua pele para 

biópsia a pesquisadores federais em Atlanta. "Em 

24 horas, o diretor do Departamento de Saúde do 

Texas veio me ver", conta Ramirez. "E me contou 

que eu tinha hanseníase". 

 Isso aconteceu em 1968, quando Ramirez 

tinha 20 anos. Ele passou os sete anos seguintes no 

Leprosário Nacional norte-americano em Carville, 

Louisiana. Hoje, Ramirez, 66, está curado e não 

apresenta sinais visíveis da doença em termos de 

cicatrizes faciais, desfiguração, perda de dedos ou 

marcas profundas nas mãos e pés. 

 Porém, as cicatrizes emocionais são outra 

coisa. O "estigma, culpa e vergonha" que 

acompanham a doença são mais fortes do que 

qualquer um poderia imaginar, diz Ramirez, e a 

ignorância quanto a ela continua profunda. É por 

isso que ele faz palestras no mundo inteiro, com a 

mensagem de que tudo que você pensa saber sobre 

a hanseníase provavelmente está errado. 

 A mensagem ecoa também entre os 

pesquisadores, que dizem que a doença continua a 

confundi-los e a surpreendê-los. A hanseníase hoje 

pode ser curada por meio de um tratamento 

intensivo com antibióticos, mas a natureza da 

Mycobacterium leprae não está completamente 

definida. 

 Um grupo de pesquisa sustenta que a 

hanseníase pode ser a mais antiga doença 

infecciosa a se propagar especificamente em seres 

humanos, com origens que remontam a milhões de 

anos. 

 

 Mas os cientistas também constataram que 

o bacilo da hanseníase tem propriedades de 

migração baixas entre hospedeiros humanos. Morre 

rapidamente no interior do corpo, e cerca de 95% 

das pessoas parecem imunes a ele. "Eu o defino 

como um patógeno fracote", diz Richard Truman, 

do Programa Nacional da Hanseníase norte-

americano, na Louisiana. 

 Estudos constataram que cerca de metade 

do DNA da M. leprae consiste em pseudogenes, 

sequências genéticas inertes. A proporção de 

código genético inativo pode explicar o motivo de o 

patógeno da hanseníase ter um dos tempos de 

geração mais lentos em sua categoria, dividindo-se 

apenas uma vez a cada 12 a 14 dias, ante os 20 

minutos da onipresente E. coli. 

 Ainda que a bactéria cresça lentamente, se 

não for tratada, ela se multiplicará em volume de 

trilhões, formando nódulos espessos e escamosos 

no rosto e nas extremidades do corpo -"leprae" é o 

termo grego para "escamoso"-, e destruirá as 

células de Schwann que protegem o sistema 

nervoso periférico. 

 Hoje, a hanseníase é rara, mas ainda atinge 

200 mil pessoas ao ano, a maioria delas no Brasil, 

na Índia e em países em desenvolvimento. 

  Erwin Schurr, da Universidade McGill, em 

Montreal, e outros pesquisadores identificaram 

alguns genes de suscetibilidade à hanseníase, 

variações de genes humanos que por motivos ainda 

misteriosos parecem elevar a probabilidade de que 

a exposição ao patógeno resulte em doença. 

 Os historiadores da medicina também estão 

questionando a suposição de que os portadores de 

hanseníase foram sempre rejeitados e excluídos. Os 

estudiosos apontam a frenética construção de 

leprosários, do século 11 ao 14 na Europa, como 

prova de que os leprosos eram considerados tão 

perigosos que era preciso isolá-los. 

 Mas estudos recentes trazem o argumento 

de que essa mania relacionada à hanseníase era 

uma maneira que as aldeias encontravam de obter 

doações. 

 Os leprosários surgidos no século 19 e no 

começo do século 20 funcionavam de fato como 

colônias de isolamento. O medo de contágio 

cresceu mesmo quando Gerhard Armauer Hansen, 

o médico norueguês que descobriu o M. leprae em 

1874, não conseguiu oferecer provas de sua 

patogenia. Nenhum dos espécimes nos quais 

Hansen injetou amostras da bactéria, o que incluiu 

seu próprio corpo, foi contaminado. 
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CONCURSO PÚBLICO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (6º ao 9º ano) 

 Os pesquisadores continuam intrigados pela 

recusa da bactéria a crescer em uma cultura de 

células ou praticamente qualquer animal não 

humano. A única e intrigante exceção é o tatu-

verdadeiro. Pesquisadores afirmam acreditar que 

tatus selvagens, nativos do hemisfério ocidental, 

tenham contraído a infecção de colonos europeus 

dois séculos atrás. 

 Nas terras alagadiças costeiras, nas quais a 

densidade populacional dos tatus pode ser alta, 

20% ou mais deles, estima-se, estão infectados e 

podem transmitir a bactéria a seres humanos. 

 Ramirez suspeita ter contraído hanseníase 

quando criança, trabalhando no campo com seu 

pai. Os tatus eram presença frequente nas áreas 

rurais. 

Fonte: Folha de São Paulo, de 15/07/2014, 

disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/20

14/07/1485409-apesar-de-curavel-hanseniase-

continua-a-ser-estigmatizada.shtml> 

 

 
 

De acordo com o texto, podemos inferir 

corretamente que: 
 

(A) Para Ramirez, a hanseníase continua a ser 

estigmatizada devido ao fato de que metade 

do DNA da M. leprae consiste em pseudogenes, 

sequências genéticas inertes.  

(B) Pesquisas mostram que, apesar de rara, a 

hanseníase se prolifera rapidamente no interior 

do corpo, matando cerca de 20% das pessoas 

que tem contato com a população de tatus nas 

terras alagadiças do hemisfério ocidental.  

(C) Em meados do século 19 para o século 20, o 

médico norueguês, Gerhard Armauder Hansen, 

mesmo descobrindo o M. lepre, não conseguiu 

comprovar a forma de contágio da doença. 

(D) Erwin Schurr afirma que os doentes são 

considerados patógenos fracotes por 

possuírem o DNA suscetível à contaminação. 

 

 

 

Em “O "estigma, culpa e vergonha" que 

acompanham a doença são mais fortes do que 

qualquer um poderia imaginar” a palavra 

sublinhada pode ser substituída, sem que interfira 

na semântica da oração, por qual preposição? 

 

(A) Lembrança dolorosa 

(B) Mácula difamante 

(C) Falha dilacerante 

(D) Verecúndia 

 

 

 

A expressão que não é uma referência à 

hanseníase e seu transmissor: 
 

(A) Antiga doença infecciosa 

(B) Mycobacterium leprae 

(C) patógeno fracote 

(D) leprosário 

 

 

Releia o trecho transcrito abaixo e em seguida 

julgue as assertivas: 
 

“Porém, as cicatrizes emocionais são outra coisa. O 

"estigma, culpa e vergonha" que acompanham a 

doença são mais fortes do que qualquer um poderia 

imaginar, diz Ramirez, e a ignorância quanto a ela 

continua profunda. É por isso que ele faz palestras 

no mundo inteiro, com a mensagem de que tudo 

que você pensa saber sobre a hanseníase 

provavelmente está errado.” 

 

I. A expressão “outra coisa” é própria da 

oralidade. 

II. A expressão “é por isso” retoma a ideia da 

oração anterior. 

III. Tudo corresponde a uma forma invariável de 

pronome indefinido. 
 

(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 

(B) Apenas as assertivas II e III estão corretas; 

(C) Apenas as assertivas I e III estão corretas; 

(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 
O recurso de organização textual adotado no 

terceiro parágrafo é: 
 

(A) indutivo, partindo de opinião particular para 

informações gerais; 

(B) contraditório, apresentando ideia divergente à 

defendida pelo autor; 

(C) narrativo,considerando um relato de fatos 

históricos recentes; 

(D) dedutivo, sustentando afirmação geral com 

dados. 

 

 

 

“Os democratas acreditam que o processo será 

negado pelas cortes federais, uma vez que os 

republicanos terão de provar que a Câmara foi 

prejudicada pelas ações de Obama.” (revista Veja, 

de 30 de julho de 2014) 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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CONCURSO PÚBLICO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (6º ao 9º ano) 

A locução conjuntiva sublinhada na frase acima 

pode ser corretamente substituída pela conjunção:  

(A) quando 

(B) conquanto 

(C) todavia 

(D) porquanto 

 

 
Faça a relação adequada no que tange à 

classificação das orações subordinadas substantivas 

às respectivas orações. 

 

1. Subjetiva 

2. Objetiva direta 

3. Objetiva indireta 

4. Completiva nominal  

5. Apositiva 

 

( ) Cada momento possibilita que se viva algo 

novo 

( ) Só desejo uma coisa: que sejas muito feliz 

( ) Tenho fé de que a situação amenize.  

( ) É interessante que todos participem.  

( ) Minha esperança é que sejas sorteado. 

( ) Lembrei-me de que já estava equivocado. 

 

(A) 1, 6, 3, 5, 2, 4. 

(B) 2, 6, 4, 1, 5, 3. 

(C) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

(D) 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 

 

Estabeleça a concordância nominal ao completar a 

seguinte frase: 

 

Elas________ reivindicaram os pareceres, que 

encaminharam_______ às declarações, como 

peças______ para os fins a que se destinavam. 

 

(A) mesmas – anexas- bastantes 

(B) mesmo – anexo – bastante 

(C) mesmas – anexo – bastante 

(D) mesmo – anexos – bastante 

 

 

De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e em relação à acentuação, assinale a 

alternativa em que as duas palavras devam ser 

acentuadas obedecendo às mesmas regras da 

palavra “COMPÊNDIO”.  

 

(A) diplomacia/ gramatica  

(B) linguistica/ martir  

(C) vítima/ maledicencia 

(D) benevolencia / consequencia  

 

 

A palavra “demartologista” apresenta em sua 

formação  
 

(A) um prefixo com sentido de posição 

intermediária e um prefixo com sentido de 

ação. 

(B) um sufixo com sentido de ocupação/ofício. 

(C) um prefixo com sentido de negação.  

(D) um prefixo com sentido de ocupação/ofício. 
 

 

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

 
 

A Caixa de Diálogo Fonte do Microsoft Word 2010 

(Figura Abaixo), está localizada na guia INSERIR 

na opção FONTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para abrir a janela da figura anterior, pode ser feito 

por um atalho, marque a alternativa que seja o 

atalho da caixa de diálogo fonte: 
 

(A) Ctrl + D 

(B) Ctrl + F 

(C) Ctrl + O 

(D) Ctrl + L 

 

 
 

No Microsoft Word 2010 na sua configuração 

padrão, o usuário poderá selecionar a orientação da 

página na forma de Retrato ou Paisagem, este 

recurso está disponível na guia: 

 

(A) Inserir 

(B) Layout da Página 

(C) Layout de Orientação 

(D) Layout de Referências 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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CONCURSO PÚBLICO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (6º ao 9º ano) 

 

 

Sobre o Microsoft Excel 2010 na sua configuração 

padrão, responda qual o resultado da pergunta 

abaixo: 

 

Um usuário digitou na célula D1 a seguinte função 

em destaque, =SOMA(A1+C2) , logo em seguida 

ele selecionou a célula (D1) e copiou utilizando o 

atalho Ctrl + C para colar na célula F1.  

 

Após o usuário selecionar a célula F1, ele colou 

utilizando o atalho Ctrl +V.  

 

Após os procedimentos feitos acima, qual a função 

que ficará na célula F1: 

(A) A função não será alterada, permanecendo 

=SOMA(A1+C2) 

(B) A função será inválida, ficando 

=SOMA(#REF!+#REF!) 

(C) A função será alterada, ficando 

=SOMA(C1+E2) 

(D) A célula retornara um erro, não aceitando a 

inserção dos dados. 

 

 

No Microsoft Excel 2010 na sua configuração 

padrão, existe o recurso OBTER DADOS 

EXTERNOS,  está opção está disponível na Guia : 

 

(A) Página Inicial 

(B) Inserir Dados 

(C) Layout de Página 

(D) Dados 
 

 

 

Sobre uso do correio eletrônico e anexo de 

arquivos, analise as afirmativas: 
 

I. O endereço machadodeassis@bol..com..br  é 

um e-mail válido para envio e recebimentos de 

arquivos. 

II. Para o envio de um filme em HD, podemos 

enviar normalmente pelo correio eletrônico 

para outro usuário. 

III. Um e-mail não pode ser enviado sem informar 

o assunto, pois todos os campos devem ser 

preenchidos. 
 

(A) Apenas uma afirmação está correta. 

(B) Apenas duas afirmações estão corretas. 

(C) Todas as afirmações estão corretas. 

(D) Todas as afirmações estão erradas. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

 

Suponha que uma automóvel de passeio movido a 

gasolina consiga, em média, percorrer 10 km por 

litro, e um outro automóvel movido a álcool apenas 

8 km por litro. Se o litro de gasolina custa R$ 0,50, 

quanto deve custar o litro de álcool para que os 

veículos sejam igualmente econômicos?  

 

(A) R$ 0,38.    

(B) R$ 0,40.    

(C) R$ 0,42.    

(D) R$ 0,45.    

 

 

Entre 10 de fevereiro e 10 de novembro, o preço do 

quilograma de mercadorias num determinado 

"supermercado" sofreu um aumento de 275%. Se o 

preço do quilograma em 10 de novembro era R$ 

67,50, qual era o preço em 10 de fevereiro?  

 

(A) R$ 19,00    

(B) R$ 18,00    

(C) R$ 18,50    

(D) R$ 19,50    

 

 

A média aritmética dos 20 números pares 

consecutivos, começando em 6 e terminando em 

44, vale:  

 

(A) 50.    

(B) 40.    

(C) 35.    

(D) 25.    

 

 

Uma loja cobra no seu estacionamento R$ 1,50 pela 

primeira hora. A partir da segunda, cujo valor é R$ 

1,00 até a décima segunda, cujo valor é R$ 0,40, 

os preços caem em progressão aritmética. Se um 

automóvel ficar estacionado 5 horas nesse local, 

quanto gastará seu proprietário?  

 

(A) R$ 4,58    

(B) R$ 5,41    

(C) R$ 5,14    

(D) R$ 4,85    

 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

mailto:machadodeassis@bol..com..br
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CONCURSO PÚBLICO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (6º ao 9º ano) 

 

 

Joana fez Uma compra de Cr$ 100.000,00 deverá 

ser paga em duas parcelas iguais, sendo uma à 

vista e a outra a vencer em 30 dias. Se a loja cobra 

juros de 20% sobre o saldo devedor, então o valor 

de cada parcela, desprezando-se os centavos, será 

de  

 

(A) Cz$ 54.545    

(B) Cz$ 56.438    

(C) Cz$ 55.000    

(D) Cz$ 58.176    

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 

 

Consideram-se profissionais da educação escolar 

básica os que, nela estando em efetivo exercício e 

tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
 

I. Trabalhadores em educação, portadores de 

diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim. 

II. Trabalhadores em educação portadores de 

diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, 

inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas 

mesmas áreas. 

III. Professores habilitados em nível médio ou 

superior para a docência na educação infantil e 

nos ensinos fundamental e médio. 

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) I e II 

 

 

Considerar-se-ão como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas 

com vistas à consecução dos objetivos básicos das 

instituições educacionais de todos os níveis, 

compreendendo as que se destinam dentre outros, 

a: 
 

I. Aquisição de material didático-escolar e 

manutenção de programas de transporte 

escolar. 

II. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 

docente e demais profissionais da educação. 

III. Realização de atividades-meio necessárias ao 

funcionamento dos sistemas de ensino. 

IV. Uso e manutenção de bens e serviços 

vinculados ao ensino. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 
 

Sobre o disposto na lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional acerca da Educação Básica, 

assinale a opção ERRADA. 
 

(A) Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter 

base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos.  

(B) A escola poderá reclassificar os alunos, 

inclusive quando se tratar de transferências 

entre estabelecimentos situados no País e no 

exterior, tendo como base as normas 

curriculares gerais. 

(C) A exibição de filmes de produção nacional 

constituirá componente curricular 

complementar integrado à proposta 

pedagógica da escola, sendo a sua exibição 

obrigatória por, no mínimo, 3 (três) horas 

mensais.  

(D) O ensino da História do Brasil levará em conta 

as contribuições das diferentes culturas e 

etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana 

e européia. 

 
 

A avaliação escolar e a educação na concepção 

pedagógica moderna: 
 

I. Nesse ponto de vista, a avaliação admite um 

significado orientador e cooperativo.  

II. A educação é concebida como experiência de 

vivências múltiplas, agregando o 

desenvolvimento total do educando.  

III. Nessa abordagem o educando é um ser ativo e 

dinâmico, que participa da construção de seu 

próprio conhecimento. 
 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) III 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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CONCURSO PÚBLICO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (6º ao 9º ano) 

 

 

Segundo a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 

_____________, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade.  
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

(A) 07(sete) anos. 

(B) 05(cinco) anos. 

(C) 04(quatro) anos. 

(D) 06(seis) anos. 

 

 

Analise as assertivas a seguir sobre o esporte do 

basquete: 
 

I. Oficialmente, as medidas da quadra de 

basquete têm as dimensões de, no mínimo, 30 

m de comprimento por 18m de largura. 

II. As cestas devem ficar fixadas em estruturas a 

3,05m de distância do chão e localizadas nas 

extremidades da quadra.  

III. Afirma-se que o basquete foi criado em 1891 

por James Naismith, um pastor presbiteriano 

que era professor de Educação Física na 

Associação Cristã de Moços (ACM) de 

Springfield, Massachusetts, nos Estados 

Unidos.  
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) II 

(B) II e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

 

No esporte do basquete, as fintas são: 
 

(A) Os movimentos que os jogadores fazem com a 

bola, cujo objetivo é o de enganar o 

adversário. 

(B) É um arremesso que é executado correndo em 

direção à cesta. 

(C) É a ação de reaver a bola para sua equipe. 

(D) É um tipo de arremesso feito a partir de um 

salto. Isso ocorre para dificultar que o 

marcador impeça o lance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exercício profissional em Educação Física pautar-

se-á pelos seguintes princípios, dentre outros 

existentes: 
 

I. A responsabilidade social. 

II. A atuação dentro das especificidades do seu 

campo e área do conhecimento, no sentido da 

educação e desenvolvimento das 

potencialidades humanas, daqueles aos quais 

presta serviços. 

III. A valorização da identidade profissional no 

campo da atividade física. 

IV. A prestação, sempre, do melhor serviço, a um 

número cada vez maior de pessoas, com 

competência, responsabilidade e 

desonestidade. 
 

A quantidade de itens INCORRETOS é: 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

 

 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

responsabilidade ou dever do Profissional de 

Educação Física: 
 

(A) Responsabilizar-se por falta cometida no 

exercício de suas atividades profissionais, 

dependendo de ter sido praticada 

individualmente ou em equipe. 

(B) Elaborar o programa de atividades do 

beneficiário em função de suas condições 

gerais de saúde. 

(C) Renunciar às suas funções, tão logo se 

verifique falta de confiança por parte do 

beneficiário, zelando para que os interesses do 

mesmo não sejam prejudicados e evitando 

declarações públicas sobre os motivos da 

renúncia. 

(D) Manter o beneficiário informado sobre 

eventuais circunstâncias adversas que possam 

influenciar o desenvolvimento do trabalho que 

lhe será prestado. 

 

 

No desempenho das suas funções, é vedado ao 

Profissional de Educação Física, dentre outros: 

 

I. Auferir proventos que decorram 

exclusivamente da prática correta e honesta de 

sua atividade profissional. 

II. Prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse 

a ele confiado. 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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III. Aproveitar-se das situações decorrentes do 

relacionamento com seus beneficiários para 

obter, indevidamente, vantagem de natureza 

física, emocional, financeira ou qualquer outra. 

IV. Exercer a Profissão quando impedido, ou 

facilitar, por qualquer meio, o seu exercício por 

pessoa não habilitada ou impedida. 
 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, III e IV 

(B) II, III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II e III 

 
 

Acerca do esporte do handebol, marque a 

alternativa FALSA. 
 

(A) A bola ao chão é marcada quando, mantida a 

bola dentro da quadra e fora das áreas de 

goleiro, ocorrer: falta simultânea de jogadores 

das duas equipes; interrupção do jogo por 

qualquer motivo ou razão que não se 

caracterize como infração às regras. 

(B) Ao ser aplicado um Cartão Vermelho o jogador 

deve retirar-se da quadra, não podendo nem 

permanecer no banco de reservas e nem voltar 

mais a partida. O time permanece durante 

cinco minutos com um jogador a menos e após 

pode completar o time com outro jogador. 

(C) O lance de escanteio é ordenado desde que a 

bola tocada pela equipe defensora ultrapasse a 

linha de fundo (sem que o goleiro desta tenha 

tocado na bola). O lance é executado no ponto 

de interseção da linha de fundo e a linha 

lateral, do lado onde a bola tenha saído. 

(D) A punição com cartão amarelo serve para 

advertir qualquer atleta ou técnico. Aplicado 

em algumas faltas, por reclamações ou quando 

após uma falta o jogador não deixa a bola no 

lugar indicado, podendo variar com o critério 

de cada árbitro. 

 
 

A respeito da área do gol no esporte do handebol, 

analise os itens a seguir. 
 

I. O jogador que invadir a área de gol, depois de 

ter lançado a bola, não está sujeito a qualquer 

punição, inclusive quando isso  resultar em 

prejuízo para a ação do adversário. 

II. Somente o goleiro pode permanecer na área 

de gol. 

III. Fica entre a linha de fundo e a linha de 6m.  
 

Está correto o que se afirma em: 

(A) II e III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) II 

 
 

Em relação à importância dos conceitos de 

cidadania e direitos humanos, assinale a opção 

INCORRETA. 
 

(A) A cidadania consiste estritamente no ato de 

votar e ser votado. 

(B) A cidadania é o direito a ter direitos, pois a 

igualdade em dignidade e direitos dos seres 

humanos não é um dado. É um construído da 

convivência coletiva, que requer o acesso ao 

espaço público. É este acesso ao espaço 

público que permite a construção de um 

mundo comum através do processo de 

asserção dos direitos humanos. 

(C) A Constituição brasileira de 1988, consagra, 

desde o seu Título I (intitulado Dos Princípios 

Fundamentais), esta nova concepção de 

cidadania, iniciada com o processo de 

internacionalização dos direitos humanos. 

Deste modo, ao contrario do que ocorria no 

constitucionalismo do Império, hoje, em face 

da Constituição vigente, aquela doutrina da 

cidadania ativa e passiva, não tem mais 

nenhuma procedência. 

(D) A cidadania é um processo em constante 

construção, que teve origem, historicamente, 

com o surgimento dos direitos civis, no 

decorrer do século XVIII – chamado Século das 

Luzes –, sob a forma de direitos de liberdade, 

mais precisamente, a liberdade de ir e vir, de 

pensamento, de religião, de reunião, pessoal e 

econômica, rompendo-se com o feudalismo 

medieval na busca da participação na 

sociedade. 

 

 

A respeito do ensino de Educação Física na 

educação de Jovens e Adultos e conceito de cultura 

corporal de movimento, assinale a opção 

INCORRETA. 
 

(A) A inclusão da Educação Física na educação de 

jovens e adultos representa a possibilidade de 

acesso, a cultura corporal de movimento. 

(B) Cultura corporal de movimento indica o 

conhecimento possível de ser trabalhado pela 

área de Educação Física na escola. 

(C) A apropriação da cultura corporal de 

movimento, por meio da Educação Física na 

escola, pode e deve se constituir, num 

instrumento de inserção social, de exercício da 

cidadania e de melhoria da qualidade de vida. 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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(D) A Educação Física escolar pode ser entendida 

como uma disciplina que introduz e integra o 

aluno na cultura corporal de movimento, 

formando o cidadão que vai produzi-

la,reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir de jogos, 

esportes, danças, lutas e das ginásticas em 

prejuízo do exercício crítico da cidadania e da 

melhoria da qualidade de vida. 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área 

de Educação Física escolar trazem como 

contribuição para a reflexão e discussão da prática 

pedagógica, três aspectos fundamentais, quais 

sejam: 
 

I. O princípio da diversidade. 

II. O princípio das categorias de conteúdos. 

III. O princípio da inclusão. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I e II 

 

 

Assinale a alternativa ERRADA sobre a lei Maria da 

Penha. 
 

(A) A assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar será prestada de forma 

articulada e conforme os princípios e as 

diretrizes previstos na Lei Orgânica da 

Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 

no Sistema Único de Segurança Pública, entre 

outras normas e políticas públicas de proteção, 

e emergencialmente quando for o caso. 

(B) Nas ações penais públicas incondicionadas à 

representação da ofendida de que trata esta 

Lei, só será admitida a renúncia à 

representação perante o juiz, em audiência 

especialmente designada com tal finalidade, 

antes do recebimento da denúncia e ouvido o 

Ministério Público. 

(C) Ao processo, ao julgamento e à execução das 

causas cíveis e criminais decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de 

Processo Penal e Processo Civil e da legislação 

específica relativa à criança, ao adolescente e 

ao idoso que não conflitarem com o 

estabelecido nesta Lei. 

 

 

(D) O poder público desenvolverá políticas que 

visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e 

familiares no sentido de resguardá-las de toda 

forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 

O juiz assegurará à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, para preservar sua 

integridade física e psicológica: 
 

I. Manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, 

por até seis meses. 

II. Acesso prioritário à remoção quando servidora 

pública, integrante da administração direta ou 

indireta. 

III. Manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local de trabalho, 

por até doze meses. 

 

Assinale a alternativa que indica as assertivas 

corretas. 

(A) I, II e III 

(B) II e III 

(C) I e II 

(D) II 

 

 

O professor de Educação Física NÃO deve: 
 

(A) Respeitar a hierarquia. 

(B) Atuar conforme a ética profissional. 

(C) Infringir as normas de educação escolar. 

(D) Realizar a prestação de um serviço de 

educação de qualidade. 

 

 

Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assinale a opção ERRADA. 
 

(A) A criança e o adolescente têm o direito de ser 

educados e cuidados com o uso de castigo 

físico ou de tratamento cruel ou degradante, 

como formas de correção, disciplina, educação 

ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 

integrantes da família ampliada, pelos 

responsáveis, pelos agentes públicos 

executores de medidas socioeducativas ou por 

qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, 

tratá-los, educá-los ou protegê-los. 

(B) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda 

e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 

ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações 

judiciais. 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 
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(C) Toda criança ou adolescente tem direito a ser 

criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente livre da presença de 

pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes. 

(D) A criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis. 

 

 

Sobre o disposto acerca da Família Substituta, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a 

alternativa FALSA. 
 

(A) A colocação da criança ou adolescente em 

família substituta será precedida de sua 

preparação gradativa e acompanhamento 

posterior, realizados pela equipe 

interprofissional a serviço da Justiça da 

Infância e da Juventude, preferencialmente 

com o apoio dos técnicos responsáveis pela 

execução da política municipal de garantia do 

direito à convivência familiar.  

(B) Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável 

prestará compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, mediante termo nos 

autos. 

(C) A colocação em família substituta far-se-á 

mediante guarda ou tutela dependendo da 

situação jurídica da criança ou adolescente, 

nos termos desta Lei. 

(D) Sempre que possível, a criança ou o 

adolescente será previamente ouvido por 

equipe interprofissional, respeitado seu estágio 

de desenvolvimento e grau de compreensão 

sobre as implicações da medida, e terá sua 

opinião devidamente considerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 


