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A 

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

 

B C

A 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três 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, 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de mensagens instantâneas chamado 1 

“Whatsapp” amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, em virtude de determinação 2 

judicial. Muitas pessoas elevaram o tom contra o judiciário, demonstrando todo descontentamento 3 

com a decisão, segundo alguns, arbitrária e desproporcional. De outro lado, houve aplausos à 4 

postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional respeitassem a 5 

legislação brasileira. 6 

Agora o Whatsapp volta à discussão, quando o Ministro do STF Edson Fachin convoca 7 

audiência pública para discutir com a sociedade os meandros da questão.  No âmbito do direito 8 

constitucional, a grande incógnita que se levanta neste cenário é: a suspensão do Whatsapp viola 9 

direito fundamental? “Direitos fundamentais são o conjunto   de normas, princípios, prerrogativas, 10 

deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre 11 

e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. 12 

Sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive. “ 13 

(BULOS, 2014) 14 

15 

01)  Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro gramatical ou que 

corrige erro existente no Texto: 
 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “Whatsapp” (linha 2). 

B) Substituição de “que” (linha 1) por “às quais”. 

C) Substituição de “respeitassem” (linha 5) por “respeitasse”. 

D) Substituição de “neste” (linha 9) por “nesse”. 

 

02) “De outro lado, houve aplausos à postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional 

respeitassem a legislação brasileira. (...)” (linhas 4 a 6). Analisando-se o período acima retirada do Texto, é 

correto afirmar que: 

 

A) A palavra “determinação” (linha 5) possui o significado de caracterizar aquilo que demonstra “resistência a 

alguma coisa; obstinação, teimosia, oposição”. 

B) O verbo “houve” (linha 4) é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação. 

C) Há erro de pontuação presente no trecho em questão. 

D) É um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada. 

 

 

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.                                                                 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 
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03) Assinale a alternativa que apresenta uma partícula 

“que” a qual exerça a mesma função morfológica que 

a partícula “que” sublinhada na frase abaixo: 
 

“Em uma lógica jusnaturalista, é possível afirmar que 
esses direitos fazem parte da essência da pessoa.” 

 

A) “que” (linha 1) 

B) “que” (linha 5) 

C) “que” (linha 9) 

D) “que” (linha 11) 

 

04)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

pronome retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “algumas” (linha 2) – adjunto adverbial 

B) “Muitas” (linha 3) – núcleo do sujeito simples 

C) “que” (linha 9) – sujeito simples 

D) “alguns” (linha 13) – núcleo do objeto indireto 

 

05)  Sobre a regência verbal, concordância e colocação 

pronominal, assinale a alternativa correta: 
 

A) Em “se levanta” (linha 9), há um caso de ênclise 

obrigatória. 

B) O verbo “são” (linha 10) poderia ser corretamente 

substituído por “é”, sem alteração da correção da 

oração. 

C) A regência da locução verbal “garantem” (linha 11), 

no texto, é transitiva direta e indireta 

D) Os verbos “vive” (linha 13), “convive” (linha 13) e 

“sobrevive” (linha 13) são todos intransitivos no 

contexto do Texto. 

 

06)  A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do 

Texto, é classificada sintaticamente como: 
 

“[...] Sem os direitos fundamentais, o homem não 

vive, não convive, e, em alguns casos, não 
sobrevive”.” (linha 13) 

 

A) Oração coordenada assindética 

B) Oração coordenada explicativa 

C) Oração coordenada aditiva 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta 

 

07)  Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado 

do trecho abaixo responsável por exigir a preposição 

sublinhada, devido à sua regência: 
 

“As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de 
mensagens instantâneas chamado “Whatsapp” 

amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, 

em virtude de determinação judicial.   (...)” (linhas 1 

a 3) 
 

A) “amarguram” 

B) “virtude” 

C) “suspensão” 

D) “aplicativo” 

08)  Em relação à concordância verbal e nominal, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, 

concordará com o mais próximo. 

B) Quando antecedida da preposição “em”, a palavra 

“anexo” é variável, pois passa a ser um advérbio. 

C) Quando os núcleos do sujeito composto forem ligados 

pela conjunção “ou” e houver ideia de exclusão de 

um deles, o verbo ficará no plural. 

D) Quando o sujeito é composto por dois verbos ou mais 

no infinitivo, o verbo da oração vai para o plural. 

 

09)  Levando-se em consideração os conceitos de frase, 

oração e período, assinale o período retirado de 

Jusbrasil (07/11/2016) composto por exatamente 2 

(duas) orações: 

 

A) Os direitos fundamentais estão previstos na 

Constituição Federal de 88 e possuem aplicação 

imediata, não sendo necessária a edição de lei 

específica para lhes dar efetividade. 

B) Todas essas características demonstram o espectro de 

abrangência dos direitos fundamentais e o quão são 

importantes para que a pessoa viva de forma digna 

em sociedade. 

C) Existe um ditado popular que ilustra bem essa 

relatividade dos direitos fundamentais: “O meu 

direito vai até onde começa o do outro”. 

D) Isso faz todo sentido, um direito fundamental não 

pode ser exercido em desrespeito à ordem pública ou 

ao direito do semelhante. 

_______________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo 

 

 
 

10) A utilização da crase em “à” no título da reportagem 

acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência verbal de “pedem” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à União”. 

D) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência nominal de “auxílio” e artigo definido “a”. 
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11) Uma das principais medidas anunciadas até agora 

pelo governo de Michel Temer é a PEC 241, que 

estabelece um teto para os gastos públicos. No 

Senado, a proposta passou a tramitar como PEC 55. 

Acerca desta medida, julgue os itens a seguir: 

 

I. Como se trata de uma Proposta de Emenda 

Constitucional, o projeto de teto para gastos públicos 

precisa ser aprovado em duas votações por pelo 

menos três quintos dos deputados (308), e depois 

mais duas vezes por três quintos dos senadores (49). 

Portanto, a PEC ainda precisa passar por duas 

votações no plenário do Senado.  

II. A proposta do governo de Michel Temer 

é estabelecer um limite para os gastos do governo 

federal durante os próximos 10 anos, tendo como 

base o orçamento do governo em 2016. Gastos com 

saúde e educação e segurança pública passariam a 

cumprir a regra apenas a partir de 2017. 

III. A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos 

públicos seja totalmente controlado por lei. A 

proposta do governo é limitar esse 

crescimento apenas ao aumento da inflação. Alguns 

gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, 

desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na 

prática, portanto, as despesas do governo não teriam 

crescimento real. Esse teto de gastos ficaria em 

vigência pelos próximos 20 anos, a partir de 2017. 

Mas o congelamento dos gastos público poderá ser 

revisado após 10 anos. 

IV. A PEC dos gastos públicos, como é popularmente 

conhecida, se aprovada, passa a ter vigência a partir 

de 2017 em todos os estados e municípios do País, a 

restrição ao cumprimento do teto se dará apenas para 

os órgãos do poder Judiciário como o STF (Supremo 

Tribunal Federal), o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública da União, a Justiça Federal, a Justiça do 

Trabalho e a Justiça Eleitoral. 
 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

A) I, II e III 

B) I e III; 

C) II e IV; 

D) I, II, III e IV; 

 

12) As fontes renováveis de energia nem sempre 

significam fontes inesgotáveis. Sobre o assunto, 

pode-se destacar como fontes renováveis de energia 

atualmente existentes todas abaixo, EXCETO: 
 

A) Energia eólica 

B) Energia solar 

C) Energia nuclear 

D) Energia hidrelétrica 

 

 

 

13)  Acerca do Estado Islâmico, grupo radical religioso 

que têm preocupado diversas nações mundiais, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. Um califado é um estado governado de acordo com a 

lei islâmica; contudo, sunitas e xiitas divergem sobre 

quem deve ser o califa, de acordo com a sua crença. 

II. A sua ideologia tem origem no ramo do Islã 

moderno, que pretende voltar para os primeiros dias 

do Islã, rejeitando posteriores “inovações” na religião 

que eles acreditam ser corrupta em seu espírito 

original. 

III. Os cristãos que vivem em áreas sob o controle do 

Estado Islâmico que queiram permanecer no 

território do califado tem apenas três opções: se 

converter ao islamismo; pagar um imposto religioso; 

ou morrer. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14) Acerca do Acordo de Paris sobre o Clima assinado 

em 22 de abril de 2016, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) O Plenário aprovou posteriormente à assinatura o 

projeto de decreto legislativo que confirma a adesão 

do país ao Acordo de Paris sobre o Clima. 

B) O ponto central do documento é a obrigação de que 

prioritariamente os países desenvolvidos realizem 

esforços para conter o aquecimento global. 

C) O objetivo de longo prazo é o de baixar a temperatura 

média global abaixo de 2º C em relação aos níveis 

pré-industriais. 

D) Um dos pontos mais significativos das metas, que é a 

redução de 80% da taxa de desmatamento da 

Amazônia Legal, deve ser obrigatoriamente atingido 

até 2018. 

 

15)  A organização que tem por objetivo estabelecer um 

marco institucional comum para regular as relações 

comerciais entre os diversos membros que a 

compõem, estabelecendo um mecanismo de solução 

pacífica das controvérsias comerciais, é denominada: 

 

A) Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

B) Organização Mundial do Comércio 

C) Organização das Nações Unidas 

D) Organização Internacional do Comércio 

 

     ATUALIDADES                                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 

http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
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16) Leia com atenção: 

 

I. No desenvolvimento da linguagem oral o 

“significante” refere-se ao aspecto formal da 

linguagem e é constituído pela junção hierárquica dos 

elementos fonemas, palavras, orações e discurso; 

II. No desenvolvimento da linguagem oral o “significado” 

refere-se ao aspecto funcional da linguagem, 

considerado como responsável pela comunicação no 

meio social. 

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto; 

B) Ambos os itens estão corretos; 

C) Apenas o item II está correto; 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

17) Sobre os sistemas nacionais de avaliação é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) O Saeb e a Prova Brasil são dois exames 

complementares que compõem o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica; 

B) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), realizado pelo Inep/MEC, abrange 

estudantes das redes públicas e privadas do país, 

localizados em área rural e urbana, matriculados na 4ª 

e 8ª séries (ou 5º e 9º anos) do ensino fundamental e 

também no 3º ano do ensino médio; 

C) A avaliação é censitária para alunos de 4ª e 8ª séries 

do ensino fundamental público, nas redes estaduais, 

municipais e federais, de área rural e urbana, em 

escolas que tenham no mínimo 20 alunos 

matriculados na série avaliada; 

D) As avaliações nunca são feitas por amostragem. 

 

 

 

 

 

18) Assinale a alternativa INCORRETA. Na observância 

das Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições 

de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram 

plenamente sua função sociopolítica e pedagógica:  
 

A) Oferecendo condições e recursos para que as crianças 

vilipendiem seus direitos civis, humanos e sociais;  

B) Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com 

as famílias; 

C) Possibilitando tanto a convivência entre crianças e 

entre adultos e crianças quanto à ampliação de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

D) Promovendo a igualdade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes 

sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e 

às possibilidades de vivência da infância. 

 

19) Sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) é 

INCORRETO afirmar: 
 

A) Determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional; 

B) Determina metas estruturantes para a garantia do 

direito a educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do 

ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades 

educacionais; 

C) Determina metas que dizem respeito especificamente 

à redução das desigualdades e à valorização da 

diversidade, caminhos imprescindíveis para a 

equidade; 

D) Não contempla o ensino superior. 

 

20) A escola indígena tem que ser parte do sistema de 

educação de cada povo, na qual, ao mesmo tempo em 

que assegura e fortalece a tradição e o modo de ser 

indígena, fortalecem-se os elementos para uma 

relação positiva com outras sociedades. Como 

decorrência da visão exposta, a Educação Escolar 

Indígena tem que ser necessariamente: 
 

A) A mesma a que se destina a educação no restante da 

rede pública; 

B) Genérica, uma transcultural e ministrada 

necessariamente em português; 

C) Específica e diferenciada, intercultural e bilíngue; 

D) Generalista, igualitária, unicultural e trilíngue. 

     CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) No início do século passado, em função da 

necessidade de sistematizar a ginástica na escola, 

surgem os métodos ginásticos. Os principais são, 

EXCETO: 

 

A) Alemão. 

B) Francês. 

C) Sueco. 

D) Holandês. 

 

22)  No ensino da dança na escola é incorreto afirmar 

que: 

 

A) Considera-se a dança uma expressão representativa 

de diversos aspectos da vida do homem. 

B) O desenvolvimento da técnica formal deve ocorrer 

paralelo ao desenvolvimento do pensamento abstrato, 

pois permite a compreensão clara do significado da 

dança e da exigência expressiva nela contida. 

C) Não é necessário o resgate da cultura no mundo da 

dança, pois entende-se que cada dança tem fim nela 

mesma. 

D) A capacidade da expressão corporal desenvolve-se 

num continum de experiências que se iniciam na 

interpretação espontânea ou livre, evoluindo para a 

interpretação de temas da dança formalizada, onde 

conscientemente o corpo é suporte da comunicação. 

 

23)  A análise biomecânica do movimento humano é 

operacionalizada a partir da adoção daquelas que são 

reconhecidas como as suas quatro grandes áreas de 

investigação. Não é uma dessas áreas: 

 

A) Cinesiologia. 

B) Eletromiografia. 

C) Cinemetria. 

D) Dinamometria. 

 

24)  Ocupação voluntária, limite de tempo e espaço, fim 

em si mesmo e consciência de ser diferente da vida 

quotidiana são algumas das características: 

 

A) Da dança. 

B) Do Esporte. 

C) Da Atividade Física. 

D) Do Jogo. 

 

 

 

25)  A respeito das equipes do voleibol, não é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Somente os jogadores registrados na súmula do jogo 

poderão entrar em quadra e participar da partida. 

B) Para uma partida, a equipe pode ser composta por até 

12 jogadores. 

C) Somente aqueles relacionados na súmula do jogo 

podem entrar na área de competição e na área de 

controle, assim como participar do aquecimento 

oficial e da partida. 

D) Um dos jogadores, inclusive o Líbero, é o capitão da 

equipe e será indicado na súmula do jogo. 

 

26)  A Educação Física no Brasil, desde o século XIX, 

foi desenvolvida pelos militares com o objetivo de 

formar indivíduos fortes, saudáveis que eram 

indispensáveis para o processo de desenvolvimento 

do país. Esta associação ocorrida entre Educação 

Física, Educação do Físico e Saúde Corporal deve-se 

não só aos militares, mas também: 

 

A) Aos médicos. 

B) Aos historiadores. 

C) Aos pedagogos. 

D) Aos fisioterapeutas. 

 

27)  Analise as afirmações abaixo: 

 

I- Aperfeiçoar as destrezas e os fundamentos do jogo; 

II- Harmonizar conflitos e superar crises. 

 

Essas afirmações: 
 

A) Ambas são relativas à habilidades de rendimento. 

B) Ambas são relativas à habilidades de relacionamento. 

C) A afirmação II é referente à habilidades de 

rendimento e a afirmação I é referente a habilidades 

de relacionamento. 

D) A afirmação I é referente à habilidades de rendimento 

e a afirmação II é referente a habilidades de 

relacionamento. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28)  As aulas de Educação Física podem trazer muitos 

benefícios aos alunos portadores de necessidades 

especiais, particularmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento das capacidades, exceto: 

 

A) Afetivas. 

B) De competição. 

C) Perceptivas. 

D) De integração. 

 

29)  “Considera-se a dança uma expressão 

representativa de diversos aspectos da vida do 

homem. Pode ser considerada como linguagem 

social que permite a transmissão de sentimentos, 

emoções da afetividade vivida nas esferas da 

religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da 

saúde, da guerra etc.”Assinale a alternativa que 

apresenta a sugestão para o trabalho no ensino 

Médio. 

 

A) Danças que impliquem conhecimento aprofundado 

científico/técnico/artístico da dança e da expressão 

corporal em geral. 

B) Danças com conteúdo relacionado à realidade social 

dos alunos e da comunidade. 

C) Danças técnica e expressivamente aprimoradas e/ou 

mímicas, com temas que atendam às necessidades e 

interesses dos alunos, criados ou não por eles 

próprios. 

D) Danças com interpretação técnica da representação 

de temas da cultura nacional e internacional. 

 

30)  No basquete ocorre quando a bola é passada para 

dentro da quadra de jogo por um jogador que está 

fora da quadra. Trata-se da: 

 

A) Violação. 

B) Colocação. 

C) Intervenção. 

D) Reposição. 

 

31)  As articulações sinovias ou diartroses são 

classificadas de acordo com suas funções. Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Biaxial. 

B) Triaxial. 

C) Monoaxial. 

D) Unoaxial. 

32)  “Pessoa com dieta rica em carboidratos armazena 

muito mais glicogênio nos músculos que pessoa com 

dieta mista ou dieta rica em gorduras. Portanto, a 

_______________ é muito aprimorada por dieta rica 

em carboidratos”. Preencha a lacuna corretamente. 

 

A) Força de contenção. 

B) Potência. 

C) Resistência. 

D) Força contrátil. 

 

33)  O planejamento de um evento esportivo é dividido 

em quatro fases, não é uma delas:  

 

A) Orientação. 

B) Avaliação. 

C) Pesquisa. 

D) Programação. 

 

34)  Há uma série de esquemas para classificar as 

habilidades de movimentos. Tradicionalmente, a 

maioria tem sido unidimensional. Ou seja, eles tratam 

de apenas um aspecto da habilidade de movimento ao 

longo de um âmbito tão amplo. São classificações das 

habilidades de movimentos no esquema 

unidimensional, exceto: 

 

A) Aspectos temporais do movimento. 

B) Aspectos ambientais do movimento. 

C) Aspectos rudimentares do movimento. 

D) Aspectos musculares do movimento. 

 

35)  Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto 

e operações formais são estágios de: 

 

A) Estimulação. 

B) Propriocepção. 

C) Aprendizagem. 

D) Desenvolvimento. 

 

36)  Através do jogo, a criança: 

 

I. Libera e canaliza as suas energias; 

II. Dá vazão a fantasia, que sempre encontra no jogo, 

uma abertura; 

III. Pode transformar uma realidade difícil. 
 

Estão corretos os itens: 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 
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ÁREA LIVRE 
37)  Não é um fundamento do voleibol: 

 

A) Levantamento. 

B) Arremesso. 

C) Bloqueio. 

D) Defesa. 

 

38)  Para a investigação de movimento em biomecânica, 

torna-se necessário pela complexidade estrutural do 

mesmo, a aplicação simultânea de métodos de 

mensuração nas diversas áreas do conhecimento da 

ciência. A este procedimento denomina-se: 

 

A) Complexa investigação. 

B) Investigação estruturação. 

C) Investigação composta. 

D) Complexa estruturação. 

 

39)  As práticas das aulas de Educação Física como os 

esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e 

expressivas são reconhecidas como: 

 

A) Movimento cultural. 

B) Cultura corporal. 

C) Cultura do movimento. 

D) Cultura corporal de movimento. 

 

40)  Na proposta construtivista o jogo, enquanto 

conteúdo/estratégia, tem papel privilegiado. É 

considerado o principal modo de ensinar, é um 

instrumento pedagógico, um meio de ensino, pois 

enquanto joga ou brinca a criança aprende. Em 

relação ao jogo é correto afirmar que: 

 

A) Grandes jogos – jogos mais complexos. 

B) Jogos simbólicos – jogos com muitas regras. 

C) Pequenos jogos – jogos de tabuleiro. 

D) Jogos pré-desportivos – jogos competitivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


