ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

114 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
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, lápis, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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QUESTÕES DE 1 A 15

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

As questões de números 1 a 4 referem-se ao texto que segue. Leia-o com atenção.
Estar em todas, ser ninguém.
Há um momento em que você se destaca do mundo dos anônimos. É quando tem o nome nas
legendas. Muitos têm nome, no entanto ficam numa posição incômoda, perigosa. É quando o leitor
pergunta: esse quem é? O que é? O que faz?
Se não existe resposta, depois de algum tempo você entra para a catalogação perigosa de quem
está em todas e não é nada. Torna-se uma daquelas pessoas simpáticas, sorridentes, animadas,
divertidas, bem vestidas, que descolam convites para todos os acontecimentos, frequentam, mas não
têm ofício, profissão, carreira, função específica. Frequentam, são colunáveis.
Outro dia, ouvi uma definição que me enregelou:
“Toda corte tem seus bobos, os reis tinham, os poderosos hoje têm”.
Palhaços modernos fazem gracinhas, alegram o ambiente, distraem, sabem servir a uma mulher,
acender um cigarro, dançam todos os ritmos, do bolero ao Techno, estão informados de tudo, navegam
na internet, assinam revistas econômicas, discorrem sobre as tendências atuais, conhecem palavras
recém-criadas. [...]
Uma pessoa realmente famosa tem de tomar cuidado para não se misturar. Deve aceitar os bobos
da corte, mas se puder evitar a convivência, melhor. Eles dirão que são seus amigos.
Todavia, os que participam do jogo possuem um acordo, um gentlemen’s agreement em que a
fraude é aceita e compreendida e como tal elogiam a audácia, admiram a artimanha.
Os que participam dessas manobras sabem separar o que é real do que é sucesso/paranoia da
mídia, síndrome de aparecer.
Nessa vida é que pretendo penetrar, nesse covil, como li um dia.
Para me debater contra as intrigas e também fazê-las. Para armar ciladas para os meus inimigos,
porque dentro dessa profissão há muitos, todos se pegam se enganam [...] montam armadilhas.
É uma batalha que não permite acomodação, passividade, conformismo, conforto, a menos que
você seja autodestruidor e se condene ao fracasso.
Deve-se acordar planejando o dia, dormir programando o “Day after”, porque o tempo inteiro é um
“Day after, and after, after”.
O que mata, o suicídio lento, o envenenar gradual é a vida que levo agora. Quando não sou nada
sendo. Passo o dia a imaginar, a montar estratégias que me permitam ser o que pretendo.
Sofro o que poucos seres humanos sofreram, recolhido a este camarim 101, indigno, ainda que
bastante espaçoso, quase uma suíte, rodeado de livros e cadernos que abrigam o organograma
perfeito para o vir a ser.
Como adoraria ver a imprensa falando mal de mim. As fofocas correndo, as discussões, o tema das
mesas.
[...]
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O anônimo célebre. São Paulo: Global, 2002. Pg.14-6.
Vocabulário: gentlemen’s agrément: acordo de cavalheiros
day after: dia seguinte
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01) Em todas alternativas a palavra destacada

04) A alternativa em que ocorrem palavras que

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

contêm, na sequência, dígrafo e encontro
consonantal é:

(A) “...a fraude é aceita e compreendida e como

(A) sorridentes – palhaço.

tal elogiam a audácia...” (= OUSADIA)
(B) “...assinam revistas econômicas, discorrem
sobre
as
tendências
atuais...”
(= CONVERSAM)
(C) “Há um momento em que você se destaca
do mundo dos anônimos.” (= SOBRESSAI)
(D) “Outro dia, ouvi uma definição que me
enregelou...” (= COMOVEU)

(B) armar– recolhido.

02) Leia as afirmações a respeito do texto:
(A) “Estar em todas, ser ninguém” refere-se às

pessoas que, como “bobos da corte”,
frequentam e animam festas importantes,
são fotografadas, mas não têm identidade.
(B) Em “Passo o dia a imaginar, a montar
estratégias que me permitam ser o que
pretendo”, o narrador mostra a sequência de
ações realizadas por ele para chegar à fama.
(C) O narrador vive um conflito, deseja ser
famoso, convivendo com a angústia
causada por esse desejo.
(D) No 5º parágrafo, o narrador usa o termo
“palhaços modernos” para caracterizar as
artistas circenses.
03) Marque a alternativa que, em relação ao

narrador, não é adequada.
(A) Conhece as estratégias envolvidas na busca

pela fama.

(C) pessoa – palavras.
(D) ritmos – melhor.
05) Marque a alternativa incorreta:
(A) A divisão silábica das palavras ritmo,

admiram, indigno é: rit-mo, ad-mi-ram, indig-no.
(B) As palavras ambiente e sorridentes
possuem, respectivamente, 8 e 10 fonemas.
(C) As palavras poderoso e espaçoso sofrem
alteração de timbre da vogal tônica quando
flexionadas no plural. A essa mudança de
som dá-se o nome de metafonia.
(D) De acordo com a nova reforma ortográfica,
as palavras paroxítonas com ditongo aberto
“ei” e “oi” perdem o acento, como é o caso
do vocábulo paranoia.
06) Preencha a coluna II de acordo com a

coluna I, considerando as expressões
sublinhadas, e assinale a opção que indica a
função sintática correta, na sequência de
cima para baixo:
COLUNA I
1. sujeito
2. vocativo
3. objeto direto
4. objeto indireto

(B) Deseja o sucesso a qualquer preço.
(C) O provérbio “Falem mal, mas falem de mim”

ilustra o ponto de vista do narrador de se
manter em evidência a qualquer custo.
(D) Teme ser criticado.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COLUNA II

) Na avenida principal, os guardas multavam
alguns carros.

) Você não acredita em sua própria
capacidade.

) Viajará para a Estação Espacial, um robô
de última geração.

) Acredito, jovens, que uma participação
crítica é o caminho para um país melhor.
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(A) 3 – 6 - 5 – 1.

(A) “A gentileza é difícil, de ser encontrada mas

(B) 3 – 4 – 1 – 2.

é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas; que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(B) “A gentileza é difícil de ser encontrada, mas
é fácil de ser identificada, e acompanha
pessoas generosas e desprendidas, que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(C) “A gentileza é difícil de ser encontrada; mas
é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que, se
interessam em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”
(D) “A gentileza, é difícil de ser encontrada mas
é fácil de ser identificada; e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que se
interessam, em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”

(C) 5 – 6 – 1 – 3.
(D) 5 – 4 – 6 – 3.
07) Do

ponto de vista sintático, o termo
destacado em cada alternativa exerce a
função de complemento nominal, exceto
em:

(A) O vaso de porcelana foi comprado na

China.
(B) Os torcedores do time adversário tinham
confiança na vitória.
(C) A descoberta de fraudes no sistema
financeiro prejudicou muitos bancos.
(D) As críticas ao candidato prejudicaram sua
campanha.
08) O pronome pessoal está incorretamente

empregado na opção:

11) Observe as orações abaixo:

(A) Entre mim e ti não há desentendimentos.
(B) Ioga é fundamental para eu me sentir bem.
(C) Ela tinha certeza de que não podia levar a

bolsa consigo.
(D) Algumas divergências aconteceram entre eu
e tu.
09) Dos termos destacados nas frases abaixo, o

único que está inadequado ao contexto
ocorre em:
(A) O réu foi absolvido da acusação.
(B) O juiz expediu um mandato de busca e

apreensão na casa do suspeito do roubo.
(C) O pedido de transferência do curso foi
deferido pela secretaria da Universidade.
(D) O
Titanic imergiu nas águas frias do
Oceano Atlântico
10) Os períodos abaixo apresentam diferenças

de pontuação. Assinale a letra que
corresponde ao período de pontuação
correta, de acordo com as normas da língua
padrão.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

I. Houve duas guerras mundiais.
II. Come-se muito bem nesse restaurante
italiano.
III. Neste setor da fábrica trabalha-se em três
turnos.
IV. Procuraram você ontem à noite.
O sujeito está indeterminado:
(A) somente em I.
(B) somente em II e IV.
(C) somente em III.
(D) somente em I, III e IV.
12) Leia o poema abaixo, de Cora Coralina:

“Não te deixes destruir…
Ajuntando novas pedras
E construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.”
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Os verbos destacados no poema encontram-se:
(A) dois deles no modo indicativo e os outros
dois no modo subjuntivo.
(B) todos no modo imperativo.
(C) todos no modo subjuntivo.
(D) um deles no modo indicativo e os outros três
no modo imperativo.
13) Identificar a sílaba mais forte da palavra é

uma questão de prosódia. Assinale a
alternativa em que está destacada a sílaba
errada, como se fosse a tônica:
(A) Cateter, fortuito.
(B) Gratuito, ibero.
(C) Recorde, filantropo.
(D) Ureter, Nobel
14) Leia o seguinte texto:

“Na hora de fazer a fa___ina, usar apenas a
quantia necessária de detergentes, _________ e
produtos de limpe___a em geral, é outra maneira
de economizar, _________ vamos precisar de
menor quantidade de água para en___aguar.”
O correto e respectivo preenchimento das
lacunas encontra-se na alternativa:
(A) ch, sabãos, s, porque, ch.
(B) ch, sabões, z, por que, x.
(C) x, sabãos, s, por que, ch.
(D) x, sabões, z, porque, x.
15) Assinale a alternativa em que a ortografia

está incorreta:

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores expliquem
aos alunos os objetivos das lições e da
matéria numa linguagem simples e clara. No
contexto do “ensino e aprendizagem” essa
caracterização pode ser corretamente
associada ao seguinte requisito:

(A) Currículo organizado e articulado.
(B) Proteção do tempo de aprendizagem do

aluno.
(C) Práticas efetivas dentro de sala de aula.
(D) Estabelecimento de normas e regulamentos
escolares.
17) No âmbito da Gestão Educacional, para

descrever e analisar o cenário educacional
da Gestão Democrática: Articulação e
Desenvolvimento dos Sistemas ou Redes de
Ensino, um Gestor Municipal de Educação
deve utilizar o seguinte indicador:
(A) Quantidade suficiente de professores.
(B) Critérios para escolha da direção escolar.
(C) Quantidade de profissionais de serviço e

apoio escolar.
(D) Cálculo anual/semestral do número de
remoções e substituições, especialmente de
professores.

(A) Ensaboar
(B) Esfarelar
(C) Desaumado
(D) Lobisomem

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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18) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores definam com
o diretor e supervisor/orientador pedagógico
a metodologia de ensino a ser seguida na
escola.
No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Avaliação

contínua do rendimento dos
alunos.
(B) Disponibilidade e utilização de recursos
didático-pedagógicos.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Currículo organizado e articulado.
19) É importante que a comunidade escolar

possa fazer cumprir as normas disciplinares
relativas a direitos e deveres de todos os
elementos da comunidade escolar, dentro
dos parâmetros do Regimento Escolar e da
legislação em vigor. No âmbito da gestão
democrática, essa atribuição:
(A) Compete ao Conselho Escolar.
(B) Cabe exclusivamente ao grupo discente.
(C) Constitui

prerrogativa
da
Secretaria
Municipal de Educação.
(D) Compete apenas ao Gestor Escolar.
20) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores passem
dever de casa sempre que necessário aos
seus alunos. No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Gestão do pessoal docente e não-docente.
(B) Formação e desenvolvimento docente.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Instalações adequadas da escola.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Assinale a alternativa que preencha as

lacunas do texto abaixo:
Entre os dois e os seis anos a parte lúdica
predominante se manifesta sob a forma de jogo
______________. A função do jogo __________
consiste em assimilar a realidade. O jogo
___________ é também um meio de auto
expressão: ao reproduzir os diferentes papéis, a
criança imita situações da vida real.
(A) de construção
(B) funcional
(C) de regras
(D) simbólico
22) Julgue

se as afirmações abaixo são
verdadeiras e em seguida assinale a
alternativa correta:

I. As lutas são disputas em que os oponentes
devem ser subjugados, com técnicas e
estratégias de desequilíbrio, contusão,
imobilização
ou
exclusão
de
um
determinado espaço na combinação de
ações de ataque e defesa.
II. A prática da luta, em sua iniciação esportiva,
não necessariamente apresenta valores que
contribuem para o desenvolvimento pleno do
cidadão, mas identificado por médicos,
psicólogos e outros profissionais, por sua
natureza histórica apresentam um grande
acervo cultural.
III. Podem ser citados exemplos de luta: as
brincadeiras de cabo de guerra e braço de
ferro, até as práticas mais complexas da
capoeira, do judô e do caratê.
(A) Somente a afirmação I é verdadeira.
(B) Somente

as afirmações I e III são
verdadeiras.
(C) Somente as afirmações II e III são
verdadeiras.
(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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QUESTÕES DE 21 A 40
23) No século XIX, a Educação Física esteve

estreitamente vinculada às instituições
militares e à classe médica. Visando
melhorar a condição de vida, muitos
médicos assumiram uma função higienista e
buscaram modificar os hábitos de saúde e
higiene da população. Dentro desse
contexto, além disso, havia no pensamento
político e intelectual brasileiro da época uma
forte preocupação com:
(A) A escravidão
(B) O comunismo
(C) A eugenia
(D) A performance
24) A concepção de cultura corporal amplia a

contribuição da Educação Física escolar
para o pleno exercício da cidadania, na
medida em que, tomando seus conteúdos e
as capacidades que se propõe a
desenvolver como produtos socioculturais,
afirma como direito de todos o acesso a eles.
Sobre a importância social da Educação
Física, assinale a alternativa no qual a
afirmação não é verdadeira:
(A) A possibilidade de vivência de situações de

socialização e de desfrute de atividades
lúdicas, obviamente com um caráter
utilitário, são essenciais para a saúde e
contribuem para o bem-estar coletivo.
(B) No que tange à questão do gênero, as aulas
mistas de Educação Física podem dar
oportunidade para que meninos e meninas
convivam, observem-se, descubram-se e
possam aprender a ser tolerantes, a não
discriminar e a compreender as diferenças,
de
forma
a
não
reproduzir
estereotipadamente
relações
sociais
autoritárias.
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(C) Nos

jogos, ao interagirem com os
adversários, os alunos podem desenvolver o
respeito mútuo, buscando participar de
forma leal e não violenta. Confrontar-se com
o resultado de um jogo e com a presença de
um árbitro permitem a vivência e o
desenvolvimento
da
capacidade
de
julgamento de justiça (e de injustiça).
(D) O lazer e a disponibilidade de espaços para
atividades lúdicas e esportivas são
necessidades básicas e, por isso, direitos do
cidadão.
25) A partir da década de 80, é iniciado um

amplo debate sobre os pressupostos e a
especificidade da Educação Física. Como
resultados surgem várias abordagens
pedagógicas para a área. Em relação à
essas abordagens, assinale a alternativa
que preenche as lacunas do texto abaixo:
A criança é uma especialista no jogo, no
brincar e no brinquedo; possui um
conhecimento prévio que deve ser respeitado
e considera o erro como um processo para a
aprendizagem. O tema saúde na abordagem
_______________ é, assim como na
_______________, compreendido de forma
indireta.
(A) Psicomotricidade; Desenvolvimentista
(B) Construtivista; Psicomotricidade
(C) Crítico-Emancipatória; Saúde Renova

27) No estilo crawl na natação, a movimentação

dos membros superiores, conhecida por
braçada, corresponde a uma circundação
antero-posterior,
sendo
caracterizada,
basicamente,
em
dois
momentos
importantes. A fase aérea, que compreende
o momento entre a saída e a entrada dos
membros superiores na água, é denominada
de:
(A) Propulsão
(B) Angulação
(C) Filipina
(D) Recuperação
28) Tratando-se de contração muscular, existem

três tipos básicos de manifestações:
contração isométrica, contração isotônica e
contração isocinética. Nas características
apresentadas abaixo, assinale (1) para
Contração Excêntrica e (2) para Contração
Concêntrica, e em seguida marque a
alternativa com a sequência correta:
(

)

(
(
(

)
)
)

(

)

O músculo desenvolve tensão suficiente
para vencer a resistência que o segmento
impõe.
O músculo aumenta seu comprimento.
O músculo encurta e gera o movimento.
O músculo não desenvolve tensão
suficiente para vencer a carga externa.
Um dos propósitos é o de desacelerar o
movimento de articulação.

(D) Crítico-Superadora; Construtivista
(A) (2); (1); (2); (1); (1)
26) As corridas são, em certo sentido, as formas

(B) (2); (2); (1); (1); (2)

de expressão atlética mais pura que o
homem já desenvolveu. Embora exista algo
de estratégia e uma técnica implícita, a
corrida é uma prática que envolve
basicamente o bom condicionamento físico
do atleta. No atletismo são consideradas
provas de meio fundo:

(C) (1); (2); (1); (2); (1)
(D) (1); (1); (2); (1); (2)
29) No Handebol, um tiro de quantos metros é

assinalado quando uma clara chance de
marcar um gol for impedida ilegalmente em
qualquer lugar da quadra?

(A) 400m e 800m.

(A) 05 metros

(B) 3.000m e 5.000m

(B) 07 metros

(C) 800m e 1.500m

(C) 11 metros

(D) 1.500m e 3.000m

(D) 13 metros

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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30) As coreografias “Chã-debarriguinha”, “Saca-

34) A Ginástica Olímpica é um conjunto de

rolha”, “Parafuso”, “Tesoura”, “Dobradiça”,
“Pontilhado”, “Pernada”, “Carossel”, “Coicede-burro”, “Abanando o fogareiro”, “Caindo
nas molas”, referem- se a que dança popular
brasileira?

exercícios
corporais
sistematizados,
aplicados com fins competitivos, em que se
conjugam a força, a agilidade e a
elasticidade. Das modalidades listadas
abaixo, assinale àquela que é praticada
exclusivamente por mulheres:

(A) Maculelê
(B) Frevo

(A) Solo

(C) Ciranda

(B) Salto sobre o cavalo

(D) Carimbó

(C) Barras Assimétricas
(D) Barras Paralelas

31) Assinale a alternativa que se refere a um

tipo de ginástica que pode ser classificada
como terapêutica:
(A) Yoga
(B) Alongamento
(C) Pilates
(D) Rítmica
32) Que afirmação abaixo se refere ao conteúdo

da Educação Física na Dimensão Atitudinal?

35) A Educação que envolve modificações ou

ajustamentos das atividades tradicionais da
Educação Física para permitir às crianças
com deficiências participar com segurança
de acordo com suas capacidades funcionais,
denomina-se:
(A) Educação para todos
(B) Educação Física Adaptada
(C) Educação Interdisciplinar
(D) Educação Física Conectada

(A) Conhecer os modos corretos da execução

de vários exercícios e práticas corporais
cotidianas.
(B) Vivenciar e adquirir alguns fundamentos
básicos dos esportes, danças, ginásticas,
lutas e capoeira.
(C) Conhecer as transformações porque passou
a sociedade em relação aos hábitos de vida
(diminuição do trabalho corporal em função
das novas tecnologias) e relaciona-las com
as necessidades atuais de atividade física.
(D) Predispor a participar de atividades em
grupos, cooperando e interagindo.
33) O

aspecto lúdico é um instrumento
importante na mediação do processo de
aprendizagem. De uma forma geral, o lúdico
desenvolve os seguintes aspectos, exceto:

36) Desde

o final do século XX, novas
modalidades esportivas vêm aparecendo e
sendo praticadas por vários indivíduos em
virtude do valor social que o esporte
promove com a socialização e o prazer. O
esporte como um fenômeno sociocultural,
poder ser dividido em três dimensões
sociais. Assinale a alternativa que se refere
à dimensão performance/rendimento:

(A) Essa dimensão do esporte na escola pode

ser um dos meios mais efetivos de formação
de jovens: a prática esportiva como
educação
social
indispensável
no
desenvolvimento de suas personalidades e
imponderável nos seus processos de
emancipação.

(A) Performance
(B) Cognitivo
(C) Afetivo Social
(D) Motor
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(B) Tem

como
proposta
trabalhar
o
desenvolvimento psicomotor por meio das
atividades físicas, e além disso, outros
aspectos como a autonomia e formação do
cidadão crítico.
(C) Este tipo de esporte é uma das dimensões
sociais que promove o prazer de todos os
participantes
de
forma
lúdica
e
descompromissada.
(D) Tem, também, como pontos positivos, ser
um fator de geração de turismo, pois ao ser
conhecido como atividade cultural, será
sempre um meio de progresso nacional e de
intercâmbios internacionais.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

40) No Brasil segundo a LDB (Lei de Diretrizes e

Bases da Educação), artigo 26, 3º, a
Educação Física, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente
curricular obrigatório da educação básica,
sendo sua prática facultativa ao aluno que
cumpra jornada de trabalho igual ou
superior:
(A) 04 horas
(B) 06 horas
(C) 07 horas
(D) 08 horas

37) Que luta surgiu na Coreia, cujo significado é

“o caminho dos pés, das mãos e do
espírito”?
(A) Taekwondo
(B) Kung Fu
(C) Jiu Jitsu
(D) Judô
38) De acordo com as regras oficiais do Tênis

de Mesas, a raquete tem que ter duas cores
diferentes para ser usada, e essas cores só
podem ser:
(A) Vermelho vivo e azul
(B) Preto e vermelho vivo
(C) Azul e Preto
(D) Madeira e Preto
39) Para se formar um atleta muito hábil

tecnicamente é preciso que antes se invista
nos fatores físicos de sua performance.
Muitos motivos que podem levar o atleta a
estagnar ou mesmo retroceder em sua
evolução técnica. Em qual desses motivos
pode ocorrer uma "regressão sensóriomotora"?
(A) Sobrecarga por fadiga
(B) Carências de informação
(C) Sobrecarga informativa
(D) Carências de motivação
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