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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 5  

 

  CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 7  

 

  CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 
 
 

 

21) “A partir de meados da década de 30, a concepção 

dominante na Educação Física é calcada na 

perspectiva”:  

 

A) Construtivista. 

B) Higienista. 

C) Humanista. 

D) Revolucionária. 

 

22) No início do século passado, em função da 

necessidade de sistematizar a ginástica na escola, 

surgem os métodos ginásticos. Os principais eram, 

EXCETO: 

 

A) Sueco. 

B) Francês. 

C) Holandês. 

D) Alemão. 

 

23)  Para o ensino da dança, em todos os ciclos, são 

sugeridos a abordagem em relação ao conteúdo 

expressivo. Não é um tema relacionado ao conteúdo 

expressivo: 

 

A) Ações da vida diária. 

B) O relaxamento. 

C) O mundo do trabalho. 

D) Sensações corporais. 

 

24) O principal autor da abordagem sistêmica é: 
 

A) Go Tani. 

B) João Batista Freire. 

C) Lino Castellani. 

D) Mauro Betti. 

 

25) São competências referenciais para a formação 

contínua dos professores do ensino fundamental, 

EXCETO:  
 

A) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação. 

B) Trabalhar em equipe. 

C) Informar e envolver os pais. 

D) Classificar os alunos de acordo com o nível de 

aprendizagem. 

26) Em um programa de jogos para as diversas séries, é 

importante que os conteúdos dos mesmos sejam 

selecionados, considerando a memória lúdica da 

comunidade em que o aluno vive e oferecendo-lhe 

ainda o conhecimento dos jogos das diversas regiões 

brasileiras e de outros países. É sugestão para 

trabalhar os jogos nos anos iniciais do ensino 

fundamental (1ª a 3º anos), EXCETO: 

 

A) Jogos cujo conteúdo implique o reconhecimento de si 

mesmo e das próprias possibilidades de ação. 

B) Jogos cujo conteúdo implique a identificação das 

possibilidades de ação com os materiais/objetos e 

das relações destes com a natureza. 

C) Jogos cujo conteúdo implique a decisão de níveis de 

sucesso. 

D) Jogos cujo conteúdo implique o sentido da 

convivência com o coletivo, das suas regras e dos 

valores que estas envolvem. 

 

27) As abordagens críticas são representadas em: 

 

A) Emancipatória e superadora. 

B) Construtivista e emancipatória. 

C) Superadora e psicomotricidade. 

D) Psicomotricidade e construtivista. 

 

28) “Podem ter uma flexibilidade maior nas 

regulamentações, que são adaptadas em função das 

condições de espaço e material disponíveis, do 

número de participantes, entre outros. São exercidos 

com um caráter competitivo, cooperativo ou 

recreativo em situações festivas, comemorativas, de 

confraternização ou ainda no cotidiano, como simples 

passatempo e diversão”. Esse trecho refere-se a: 

 

A) Lutas. 

B) Jogos. 

C) Ginásticas. 

D) Atividades rítmicas. 

 

29) No atletismo, a partir de janeiro de 2004, as raias 

passaram a ter largura máxima de: 

 

A) 1,25m. 

B) 1,30m. 

C) 1,22m. 

D) 1,35m. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) Em relação ao conteúdo expressivo no ensino da 

dança na escola, é sugerido o tema: 

 

A) Ritmo. 

B) Espaço. 

C) Energia. 

D) As ações da vida diária. 

 

31) As dimensões a serem contempladas em um plano 

de aula são, exceto: 

 

A) Procedimental. 

B) Atitudinal. 

C) Conceitual. 

D) Experimental. 

 

32) As provas na ginástica rítmica são disputadas de 

acordo com o material a ser utilizado em cada série. 

São competições da modalidade, exceto: 

 

A) Corda. 

B) Arco. 

C) Espaldar. 

D) Maças. 

 

33) Na natação existe uma progressão a fim de facilitar a 

aprendizagem. Durante o período de adaptação, são 

trabalhados, exceto: 

 

A) Adaptação ao meio líquido. 

B) Respiração geral. 

C) Propulsão. 

D) Viradas. 

 

34) Voleibol é um dos esportes mais populares e bem 

sucedidos no mundo, tanto na sua forma competitiva 

quanto recreativa. É rápido, excitante e a ação é 

explosiva. O primeiro nome deste esporte foi: 

 

A) Mintonette. 

B) Holyoke. 

C) Volley ball. 

D) Netball. 

 

35) O processo didático desenvolve-se mediante a 
interação de diversos componentes. Sendo assim, 
para a elaboração de um plano de ensino o professor 
deve, EXCETO:  

 
A) Avaliar, por meio de instrumentos, dados relevantes 

sobre o alcance dos objetivos possibilitando 
reformulações necessárias no processo. 

B) Construir objetivos educacionais buscando contribuir 
para o desenvolvimento integral dos seus alunos. 

C) Escolher estratégias de ensino compatíveis com os 
objetivos e o conteúdo selecionado. 

D) Selecionar os conteúdos prevalecendo mais os 
conceituais, do que atitudinais e procedimentais. 

 

36) Segundo a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a Educação Física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno:  

 

A) Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 

seis horas; seja maior de trinta anos de idade; que 

estiver prestando serviço militar inicial ou que, em 

situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física; que tenha prole.  

B) Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 

oito horas; seja maior de trinta e cinco anos de idade; 

que estiver prestando serviço militar inicial ou que, 

em situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física; que tenha prole. 

C) Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 

seis horas; seja maior de trinta anos de idade; que 

estiver prestando serviço militar inicial ou que, em 

situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física; que tenha prole acima de dois filhos. 

D) Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 

oito horas; seja maior de trinta anos de idade; que 

estiver prestando serviço militar inicial ou que, em 

situação similar, estiver obrigado à prática da 

educação física; que tenha prole. 

 

37) Sobre as corridas de revezamento no atletismo é 

correto afirmar, EXCETO: 

 

A) O bastão deve ser mantido na mão durante toda a 

corrida. 

B) É o bastão que é cronometrado, e não o corredor. 

C) O bastão deve ser transmitido de mão em mão, onde 

o atleta conseguir passar.  

D) Se o bastão cair, o atleta deve pegá-lo de volta. 

 

38) No tênis, um game é decidido em quatro pontos, na 

seguinte ordem: 

 

A) 1º ponto=15; 2º ponto=30; 3º ponto=40 e 4º 

ponto=game. 

B) 1º ponto=10; 2º ponto= 20; 3º ponto=30 e 4º 

ponto=40. 

C) 1º ponto=15; 2º ponto= 30; 3º ponto=40 e 4º 

ponto=set. 

D) 1º ponto=20; 2º ponto=30; 3º ponto=40 e 4º 

ponto=game. 
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39) A alternativa que contém corretamente os estilos 

oficiais da natação é: 

 

A) Nado Livre, Nado de Costas, Nado Peito e Nado 

Medley. 

B) Nado Crawl, Nado de Costas, Nado Peito e Nado 

Medley. 

C) Nado Livre, Nado de Costas, Nado Peito e Nado 

Crawl. 

D) Nado Livre, Nado de Costas, Nado Peito e Nado 

Borboleta. 

 

40) Os _______________________  surgiram da 

preocupação com a excessiva valorização dada ao 

individualismo e à competição exacerbada, na 

sociedade moderna, mais especificamente, pela 

cultura ocidental. A alternativa que completa 

corretamente a afirmação acima é: 

 

A) Jogos Competitivos. 

B) Jogos Cooperativos. 

C) Jogos de combate. 

D) Jogos de regras. 

 

41) Predominam as possibilidades da ação normativa na 

formação sobre valores, atitudes, habilidades e 

condutas, apresentando implicações nos princípios 

da cidadania e inclusão. O conceito refere-se ao: 

 

A) Esporte educacional. 

B) Esporte de rendimento. 

C) Esporte de reabilitação. 

D) Esporte espetáculo. 

 

42) As lutas são conteúdos das aulas de Educação 

Física, e um importante instrumento na formação dos 

alunos. Sobre o conteúdo de lutas é correto afirmar: 

 

A) Por seu caráter de ―briga‖ associado às lutas, sua 

prática é perigosa e não deveria ser trabalhada na 

escola. 

B) São caracterizadas por atividades de contato 

corporal, nas quais as regras nem sempre precisam 

ser obedecidas e respeitadas. 

C) Podem ser entendidas como jogos de oposição, 

esportes de combate com técnicas e estratégias de 

desequilíbrio, de imobilização, de ataque e defesa. 

D) Devem ser reconhecidas como conteúdos que têm 

valores cognitivos e motores que podem ser 

relegados a segundo plano. 

43) Apresenta uma conduta que deve ser evitada pelo 

professor de Educação Física na condução de uma 

aula. 

 

A) Escolher exercícios adequados às possibilidades 

técnicas dos alunos. 

B) Aproveitar as oportunidades para educar de forma 

integral seus alunos. 

C) Adotar uma formação cartesiana para a boa 

execução do execício e não obrigatoriamente 

demonstrar a execução das atividades. 

D) Pronunciar as informações com clareza e em um tom 

de voz adequado ao espaço de aula. 

 

44) O esporte, em virtude de sua riqueza sociológica, 

pode ser um grande polo de reflexões sobre os 

problemas relacionados com a diversidade étinica e 

cultural. São exemplos de oportunidades de discutir 

com os alunos essas questões, EXCETO; 

 

A) A prática de uma maior diversidade de atividades 

esportivas de regiões diferentes do país. 

B) A possibilidade de integração entre diferentes povos, 

quando da realização de eventos internacionais 

como as Olimpíadas. 

C) A grande presença de determinados grupos étnicos 

em esportes populares (atletismo, futebol, basquete). 

D) O incentivo a prática de atitudes e atividades 

excludentes e discriminatórias. 

 

45) De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 

209, o ensino é livre à iniciativa privada, mas deve 

atender algumas condições. A alternativa que 

compõe corretamente essas condições é:  

 

A) Cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e avaliação de qualidade pela iniciativa 

privada.  

B) Cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo 

poder público. 

C) Autorização de qualidade pelo poder público e 

cumprimento das normas gerais da educação 

nacional. 

D) Avaliação de qualidade pela iniciativa privada e 

cumprimento das normas gerais da educação 

nacional. 

 

46) A educação militar no oriente tinha como objetivo: 

 

A) A defesa marcial dos Nobres e seus Reinos. 

B) A higiene. 

C) A alegria do povo. 

D) Manter a saúde da população. 
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47) As ginásticas são técnicas de trabalho corporal que, 

de modo geral, assumem um caráter individualizado 

com finalidades diversas. Sobre a ginástica é correto 

afirmar, EXCETO: 

 

A) Pode ser feita como preparação para outras 

modalidades. 

B) Pode ser utilizada como relaxamento, para 

manutenção ou recuperação da saúde. 

C) Pode ser de forma recreativa, competitiva e de 

convívio social. 

D) Devem sempre envolver a utilização de materiais e 

aparelhos. 

 

48) Ação educacional humanística e democrática, que 

percebe o ser humano em sua singularidade, 

buscando o crescimento, a satisfação pessoal e a 

inserção de todos. O conceito acima se refere a: 

 

A) Educação Inclusiva. 

B) Educação Especial. 

C) Educação Diferenciada. 

D) Educação Especializada. 

 

49) Sobre a história da Educação Física no Brasil, julgue 

os itens a seguir, com (V) para verdadeiro e (F) para 

falso: 

 

(___) No Brasil colônia, os primeiros habitantes, os índios, 

deram pouca contribuição à educação física, a não 

ser os movimentos rústicos naturais tais como nadar, 

correr atrás da caça e o arco-e-flecha. 

(___) O ano de 1834, se constitui no marco inicial da 

formação em Educação física no Brasil, pois o 

primeiro Brasileiro, de um grupo que totalizou três 

dezenas, ao longo de quase um século, ingressou no 

―Philantropinium‖ sede da Alemanha, onde 

ensinavam os ―grandes Mestres da Educação Física 

da época‖. 

(___) Em janeiro de 1930, o Ministro da Guerra, Nestor 

Sezefredo dos Passos, baixou Instruções com o fim 

de organizar o Centro Militar de Educação Física, em 

substituição a um Curso Provisório que havia sido 

realizado em 1929. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) F,F,F 

B) F,V,V 

C) V,V,V 

D) V,V,F 

50) Sobre o Espaço Físico para a educação física, julgue 

os itens a seguir, com (V) para verdadeiro e (F) para 

falso: 

 

(___) O espaço escolhido para realizar atividades físicas 

deve ser adequado para o tamanho do grupo e as 

características da atividade.  

(___) O piso, da sala, quadra ou pista, deve ser adequado 

à prevenção de quedas, ou seja, não derrapante, 

isento de buracos, livre de objetos em que se possa 

tropeçar.  

(___) A utilização do espaço deve favorecer apenas a boa 

visibilidade do professor. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F,F,F 

B) F,V,V 

C) V,V,V 

D) V,V,F 

 

51) Sobre os Equipamentos e Materiais para as 

atividades do Professor de Educação Física, assinale 

a alternativa INCORRETA. 
 

A) É preciso lembrar sempre que o planejamento da 

atividade física tem seu centro na ação pedagógica, 

que ocorre entre professor e alunos, equipamentos e 

materiais são recursos, que podem ou não estar 

disponíveis.  

B) Equipamentos de última geração sempre são 

sinônimos de atendimento de qualidade.  

C) Qualidade se obtém com um bom diagnóstico da 

população, prescrição correta das atividades e 

planejamento eficiente da execução das atividades 

prescritas. 

D) Caso, no planejamento, se opte pela utilização de 

equipamentos e materiais, estes deverão ser 

escolhidos de acordo com a atividade proposta. 

 

52) Dança típica da região norte do Brasil em que uma 

roda formada por homens e mulheres, com solista no 

centro que baila com requebros, trejeitos, passos 

miúdos arrastados e ligeiros. O apogeu da 

apresentação é quando a dançarina, usando amplas 

saias, consegue cobrir algum dançador, volteando 

amplamente a veste. Esta dança é chamada de: 

 

A) Camaleão 

B) Carimbó 

C) Ciranda 

D) Dança do Maçarico  
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53) Dança originária do município de Amarante, 

cavalheiros e damas, formando pares, compõem um 

círculo e dançam imitando o trote de um cavalo 

manco. O andamento musical varia entre apressado 

e moderado e a coreografia são marcações 

determinadas pela letra: trote apressado, trote 

requebrado, batidas de pés, galope saltitante. Esta 

dança é conhecida como:  

 

A) Ciranda 

B) Cavalo Piancó 

C) Coco 

D) Dança do Lelê 

 

54) O ensino NÃO será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

 

A) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, a arte e o saber. 

C) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino. 

D) Valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso facultativo por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas. 

 

55) Sobre a aplicação da receita para a educação, de 

acordo com a Constituição Federal, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) A União aplicará, bienalmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

B) A parcela da arrecadação de impostos transferida 

pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 

Municípios, é considerada, para efeito do cálculo 

previsto neste artigo, receita do governo que a 

transferir. 

C) A distribuição dos recursos públicos assegurará 

prioridade ao atendimento das necessidades do 

ensino facultativo, no que se refere a universalização, 

garantia de padrão de qualidade e equidade, nos 

termos do plano nacional de educação.  

D) A educação básica pública terá como fonte adicional 

de financiamento a contribuição social do salário-

educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.  

56) A posição corporal que adota o jogador de handebol 

para a partir dela poder realizar distintas ações de 

jogo tanto de caráter ofensivo como defensivo é 

chamada de: 

 

A) Posição de base 

B) Deslocamentos 

C) Manejar a bola 

D) Drible 

 

57) Sobre os recursos públicos destinados às escolas 

públicas, julgue os itens, com (V) para verdadeiro e 

(F) para falso: 

 

I. (___) Os recursos poderão ser destinados a bolsas 

de estudo para o ensino fundamental e médio, na 

forma da lei, para os que demonstrarem 

insuficiência de recursos, quando houver falta de 

vagas e cursos regulares da rede pública na 

localidade da residência do educando, não ficando 

o Poder Público obrigado a investir prioritariamente 

na expansão de sua rede na localidade. 

II. (___) As atividades de pesquisa, de extensão e de 

estímulo e fomento à inovação realizadas por 

universidades poderão receber apoio financeiro do 

Poder Público. Essa disposição não se aplica às 

instituições de educação profissional e tecnológica. 

III. (___) Devem ser dirigidos a escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem 

seus excedentes financeiros em educação; 

assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 

escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou 

ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades. 

 

Marque a alternativa correta: 

 

A) V, V, V 

B) V, V, F 

C) V, F, F 

D) F, F, F 

 

58) Quanto ao fomento das práticas desportivas formais 

e não-formais, o Estado NÃO deve observar: 

 

A) A autonomia das entidades desportivas dirigentes e 

associações, quanto a sua organização e 

funcionamento. 

B) A destinação de recursos públicos para a promoção 

prioritária do desporto educacional e, em casos 

específicos, para a do desporto de alto rendimento. 

C) O tratamento igualitário para o desporto profissional e 

o não-profissional. 

D) A proteção e o incentivo às manifestações 

desportivas de criação nacional. 
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59) Sobre o Sistema Nacional de Cultura, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) É organizado em regime de colaboração, de forma 

centralizada e participativa, institui um processo de 

gestão e promoção conjunta de políticas públicas de 

cultura, democráticas e permanentes, pactuadas 

entre os entes da Federação e a sociedade, tendo 

por objetivo promover o desenvolvimento humano, 

social e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais.  

B) O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na 

política nacional de cultura e nas suas diretrizes, 

estabelecidas no Plano Nacional de Cultura. 

C) Lei federal disporá sobre a regulamentação do 

Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua 

articulação com os demais sistemas nacionais ou 

políticas setoriais de governo.  

D) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão seus respectivos sistemas de cultura em 

leis próprias.  

 

60) Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 

Federal NÃO compreendem: 

 

A) As instituições de ensino mantidas, respectivamente, 

pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal. 

B) As instituições de educação superior mantidas pelo 

Poder Público municipal. 

C) As instituições de ensino superior criadas e mantidas 

pela iniciativa privada. 

D) Os órgãos de educação estaduais e do Distrito 

Federal, respectivamente. 

 
 


