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LÍNGUA PORTUGUESA
01) Leia o poema cujo autor é Chuang Tzu, um grande filósofo taoísta do séc. IV a.C.
“O Rei do Mar do Sul era age-conforme-teu-palpite,
O Rei do Mar do Norte era age-num-relâmpago.
O Rei do lugar entre um e outro era o Não-Forma.

Os homens, disseram, têm sete aberturas
Para ver, ouvir, comer, respirar,
E assim por diante. Mas o Não-Forma
Não tem aberturas. Vamos fazer nele
Algumas aberturas.

Ora, o Rei do Mar do Sul
E o Rei do Mar do Norte
Costumavam ir juntos frequentemente
À terra do Não-Forma.
Este os tratava bem.

Depois disso
Fizeram aberturas em Não-Forma,
Uma por dia, em sete dias.
Quando terminaram a sétima abertura,
Seu amigo estava morto.”

Então, consultavam entre si,
Pensavam num bom plano,
Numa agradável surpresa para Não-Forma
Como penhor de gratidão.

(BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o
conhecimento, a linguagem. 20.ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 1991.)

Sobre o texto lido, avalie as afirmações a seguir.
I.

O poema evoca que não há como viver e querer a realidade cotidiana sem aniquilar o outro.

II.

Os propósitos do age-conforme-teu-palpite e do age-num-relâmpago respeitaram o interesse do Não-Forma.

III. Os versos tecem considerações sobre os interesses e comportamentos do ser e do mundo a partir das
figuras de três reis.
IV. Os dois reis não se deram conta de que as medidas tomadas foram um risco desastroso, pelo desrespeito
à alteridade.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
Para responder as questões 02 e 03, leia o texto seguinte.
Mulheres em espaços de poder e decisão
As mulheres, mesmo diante de avanços no que diz respeito à igualdade entre os gêneros, ocupam cargos
de menor peso nas grandes decisões políticas de menor prestígio no mercado de trabalho. As posições de
poder ainda são ocupadas em sua maioria por homens. Por isso, escrever sobre homens e poder seria de
um óbvio ululante. O que se constata é que os estereótipos de gênero reforçam os papéis diferenciados,
destinando aos homens as atividades do espaço público e às mulheres, as do espaço privado.
As mulheres são maioria na base da organização de movimentos sociais, mas ainda são minoria nos
cargos políticos e também na participação de partidos políticos. Nos espaços de direção de empresas privadas
e de organizações como sindicatos e associações de classe, o mesmo quadro é verificado. As diferenças
se acentuam quando investigamos a interseccionalidade da dimensão de gênero com classe, raça/etnia,
orientação sexual. [...] A participação ativa das mulheres é indispensável à construção da democracia e da
cidadania e assume um caráter crítico e propositivo na construção das plataformas feministas dirigidas ao
poder público.
Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/poder-e-decisao>. Acesso em: 13 jun. 2018. Adaptado.
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02) No primeiro parágrafo, o autor argumenta que “escrever sobre homens e poder seria de um óbvio ululante”.
Nessa estrutura frasal, a expressão em destaque provoca algumas possibilidades de sentido. A esse respeito,
avalie as afirmações apresentadas.
I.

Aponta para uma discussão inócua, que provoca algumas reflexões incongruentes.

II.

Evidencia uma abordagem que ainda não é de conhecimento de grande parte das pessoas.

III. Traz à tona um assunto que constitui uma evidência gritante, um axioma ainda presente nos dias de hoje.
IV. Veicula um fato que não representa novidade porque os homens, ao longo dos tempos, estiveram no poder.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
03) O posicionamento do autor acerca do tema sugere
a) reflexão.
b) sarcasmo.
c) inconsequência.
d) sentimentalismo.
04) Observe os textos abaixo.
TEXTO I

TEXTO II

Disponível em: <https://50tonsdepantone.blogspot.com/2017/04/>.
Acesso em: 14 jun. 2018.

Disponível em: https://50tonsdepantone.
blogspot.com/2017/04/>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Com base nas informações contidas nos textos, preencha as lacunas.
No primeiro texto, a palavra ________________ é usada em dois sentidos diferentes: num deles denomina
um objeto; no outro, atribui uma característica a um ser. No segundo pode-se afirmar que o conjunto do texto
se ________________ a partir da ________________ de sentido entre as palavras.
A sequência correta é
a) carro / reconstitui / lógica
b) bravo / articula / oposição
c) bravo / destaca / similitude
d) carro / organiza / abrangência
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Para responder as questões 05 e 06, leia o trecho transcrito do romance “Um certo capitão Rodrigo”, de
Érico Veríssimo, que apresenta a casa de Pedro Terra.
“A casa de Pedro Terra ficava numa esquina da praça, perto da capela, com a frente para o poente.
Baixa, de porta e duas janelas, tinha alicerces de pedra, paredes de tijolos e era coberta de telhas. Os tijolos
haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria e as telhas tinham vindo de Rio Pardo, na carreta de
Juvenal. Era das poucas casas assoalhadas de Santa Fé; dizia-se até que muita gente em melhor situação
financeira que a de Pedro não morava numa casa tão boa como a dele. Não era muito grande. Tinha uma
sala de jantar, que eles chamavam de varanda (o vigário, homem letrado, afirmava que varanda na verdade
era outra coisa), dois quartos de dormir, uma cozinha e uma despensa, que era também o lugar onde ficava
o bacião em que a família tomava seu banho semanal (Pedro tinha o hábito de lavar os pés todas as noites,
antes de ir para a cama). A cozinha, que era a peça que o dono da casa preferia, por ser a mais quente no
inverno e a que mais o fazia lembrar outros tempos – chão de terra batida, cheiro de picumã, crepitar de fogo,
chiado da chaleira –, ficava bem nos fundos da casa, com uma janela para o quintal, onde havia laranjeiras,
pessegueiros, cinamomos, uma marmeleira-da-índia e o poço. A mobília dos Terras era a mais resumida
possível. Na varanda, além da mesa de cedro, sem lustro, viam-se algumas cadeiras com assento de palha
trançada, uma cantoneira de tábua tosca, e uma talha com água potável a um canto. Nos quartos, camasde-vento, baús e pregos na parede à guisa de cabides. As paredes eram caiadas e completamente nuas; na
da sala de jantar havia uma saliência semelhando um ventre roliço (Ana Terra costumava dizer que a casa
estava grávida ...). De vez em quando essas paredes eram cruzadas por pequenas lagartixas dum pardo
esverdinhado, por lacraias ou aranhas – o que dava calafrios em Bibiana.”
(VERÍSSIMO, Érico. Um certo capitão Rodrigo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)

05) Com referência à compreensão e à interpretação do texto, é correto afirmar que
a) as imagens formadas sobre a casa são grotescas.
b) o espaço onírico se confunde com o espaço da casa.
c) a narrativa concede valor expressivo aos bens materiais.
d) o episódio é transcrito pela repetição psicológica do autor.
06) Leia a frase transcrita do texto.
“Os tijolos haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria...”
Transpondo-a para a voz ativa correspondente, obtém-se a forma verbal
a) se farão.
b) havia feito.
c) serão feitos.
d) haveria feito.
07) Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: http://www.lagoavermelha.rs.gov.br/alexandre-beck-o-pai-do-menino-armandinho/ Acesso em 14 jun. 2018.)

Dentre as colocações pronominais presentes na tirinha, é correto afirmar que
a) há um erro em “vive me dando”, porque, após gerúndio, é obrigatória a ênclise.
b) para completar o verbo “leu”, deve-se usar a próclise com o pronome oblíquo átono “os”.
c) na presença do pronome relativo “que”, é facultativa a colocação do pronome oblíquo átono “nos”.
d) o pronome pessoal do caso reto, “eles”, está empregado na oração como sujeito; por isso, a ênclise.
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08) Leia o trecho transcrito de “Memórias póstumas de Brás Cubas”, romance de Machado de Assis, e observe
a função sintática das expressões destacadas.
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas
considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim
mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o ‘Pentateuco’. Dito isso, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira
do mês de agosto de 1869, na minha chácara de Catumbi.”
(DE ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Martin Claret, 2003.)

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre a natureza gramatical dos termos
grifados no texto machadiano.
( ) O complemento “a adotar” é objeto indireto do verbo “levaram”.
( ) O complemento “a sua morte” é objeto direto do verbo “contou”.
( ) O complemento “mais elegante” é objeto direto do verbo “ficaria”.
( ) O complemento “estas memórias” é objeto direto do verbo “abrir”.
( ) O complemento “às duas horas da tarde” é objeto indireto do verbo “expirei”.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (F); (V); (V).
09) Leia o anúncio abaixo.
Campanha publicitária do Citibank espalhada em Outdoors
“Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça: vírgulas significam pausas...”
Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-souza-barros/campanha-publicitaria-do-citibank-espalhada-em-outdoors>. Acesso
em 13 juh. 2018. Adaptado.

Avalie as afirmações a seguir acerca da recomendação presente no anúncio bancário.
I.

Os dois pontos servem para anunciar um esclarecimento do que foi declarado.

II.

A vírgula em “Trabalhe, trabalhe, trabalhe” serve para isolar elementos repetitivos.

III. Faltou o pronome relativo “que” no lugar dos dois pontos, por se tratar de uma oração adjetiva.
IV. É adequado encerrar o anúncio com reticências, pois a ideia se completa com o término da frase.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
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Para responder as questões 10, 11 e 12, leia a passagem transcrita da “Carta”, de Pero Vaz de Caminha,
sobre as impressões da terra habitada.
“Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta que contra o
norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco
léguas por costa. Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas;
e a terra por cima toda chã é muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito
chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa.
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem
lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre Douro e
Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.
Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo,
por bem das águas que tem.
Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a
principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. [...]
E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me
alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr assim pelo miúdo. [...]
Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.”
(CAMINHA, Pero Vaz de. Carta. Belo Horizonte: Crisália, 2002. Adaptado.)

10) Avalie os trechos transcritos e identifique aquele em que há a explicação correta dos articuladores destacados.
a) “... porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.” [OS = ENTRE DOURO E MINHO]
b) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.” [QUE = SEMENTE]
c) “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer ...” [ELA = TERRA]
d) “Nela (...) não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho
vimos.” [LHO = NELA]
11) Associe as colunas, relacionando a frase com sua respectiva função sintática.
FRASES

FUNÇÕES SINTÁTICAS

(1) “... assim frios e temperados, como os de Entre Douro e Minho...”

( ) Causa.

(2) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar”. ( ) Hipótese.
(3) “... será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas por ( ) Comparação.
costa”.
(4) “ ... pareceu, vista do mar, muito grande, porque, (...) não podíamos ver ( ) Consequência.
senão terra com arvoredos...”
A sequência correta é
a) (1); (2); (4); (3).
b) (2); (1); (3); (4).
c) (3); (4); (2); (1).
d) (4); (2); (1); (3).
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12) Observe as alterações propostas nas frases transcritas do texto.
I.

“Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra
por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.”
Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; já que a
terra por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.

II.

“Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver...”
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, visto que, a estender olhos, não podíamos ver...

III. “Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...”
Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...
IV. “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr
assim pelo miúdo.”
E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, inclusive o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez
pôr assim pelo miúdo.
O sentido original ficou comprometido em
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
13) Atente para o emprego do sinal indicativo de crase na tirinha.

Disponível em: https://babaludecebola.wordpress.com/page/96/ Acesso em: 14 jun. 2018.

Considerando o acento grave, avalie as asserções a seguir.
I.

Identifica-se um erro quanto ao emprego da crase no segundo quadrinho.
PORQUE

II . Não se pode acentuar o “a” antes de palavras masculinas.
Sobre essas asserções, é correto afirmar que
a) a primeira é uma asserção falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é uma asserção verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas asserções são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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14) Leia o aviso a seguir.

Disponível em: <https://www.aquitemplacas.com.br/produtosDetalhes.php?p=proibido-entrada-de-animais>. Acesso em: 14 jun. 2018.

A respeito das informações acerca da concordância nominal presente no aviso, é correto afirmar que pode-se
escrever
a) “É proibido a entrada de animais”, pois a expressão fica invariável, qualquer que seja o gênero.
b) “É proibida entrada de animais”, pois a ideia genérica ou indeterminada concorda com o substantivo.
c) “É proibida a entrada de animais”, pois a determinação do sujeito permite a concordância do adjetivo.
d) “É proibida a entrada de animais” e “É proibido a entrada de animais”, pois a concordância é facultativa.
15) Leia, atentamente, a tirinha a seguir.

Disponível em: <http://www.jeanlauand.com/DK1.html>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca das unidades lexicais.
( ) No 3º quadrinho, a pronúncia certa da palavra "próprias" é /própias/.
( ) No último quadrinho, o conector POR QUE está grafado incorretamente.
( ) No 2º quadrinho, a palavra GUERRA apresenta dois dígrafos na sua grafia.
( ) No 3º quadrinho, a divisão silábica correta do vocábulo "pessoas" é: PES-SOAS.
( ) No 1º quadrinho, a palavra TREVAS deve ser acentuada por se tratar de uma paroxítona terminada
em "s".
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (F); (F).
b) (V); (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V); (V).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) No que se refere à História da Educação Física no Brasil, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:
Educação Física, avalie as afirmativas a seguir e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) Na III Conferência Nacional de Educação, em 1929, discutiram-se os métodos, as práticas e os
problemas relativos ao ensino da Educação Física.
( ) No ano de 1951, realizou-se a Reforma Couto Ferraz, que tornou obrigatória a Educação Física
nas escolas do município da Corte.
( )

Apenas em 1937, na elaboração da Constituição, é que se fez a primeira referência explícita à Educação
Física em textos constitucionais federais, incluindo-a como disciplina curricular, junto com
o ensino cívico e os trabalhos manuais, em todas as escolas brasileiras.

( ) Em 1968, com a Lei nº 5.540, e em 1971, com a Lei nº 5.692, a Educação Física teve seu
caráter instrumental reforçado: era considerada uma atividade prática, voltada para o desempenho
técnico e físico do aluno.
( ) A falta de especificidade do Decreto nº 69.450, de 1971, manteve a ênfase na aptidão física, tanto na
organização das atividades como no seu controle e na sua avaliação.
A sequência correta é
a) (F); (V); (F); (F); (V).
b) (V); (F); (F); (V); (V).
c) (F); (F); (V); (V); (F).
d) (V); (V); (V); (F); (F).
17) Com base no histórico da Educação Física no Brasil, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais,
preencha as lacunas.
“Os anos 30 tiveram ainda por característica uma mudança conjuntural bastante significativa no país: o
processo de ________________ e de urbanização e o estabelecimento do ______________. Nesse contexto,
a Educação Física ganhou novas atribuições: fortalecer o trabalhador, melhorando sua capacidade produtiva,
e desenvolver o espírito de cooperação em benefício da _______________”
A sequência correta para o preenchimento das lacunas é
a) ruralização / Estado Velho / coletividade.
b) ruralização / Estado Novo / individualidade.
c) industrialização / Estado Novo / coletividade.
d) industrialização / Estado Velho / individualidade.
18) Sobre o conhecimento de que trata a Educação Física, de acordo com o Coletivo de Autores, são feitas duas
assertivas.
I.

Os temas da cultura corporal, tratados na escola, expressam um sentido/significado em que se
interpenetram, dialeticamente, as intencionalidade/os objetivos do homem e as intenções/os
objetivos da sociedade.
E

II . Tratar desse sentido/significado abrange a compreensão das relações de interdependência que jogo,
esporte, ginástica, dança ou outros temas que venham a compor um programa de Educação Física
têm com os grandes problemas sociopolíticos atuais.
Em relação a essas duas assertivas, é correto afirmar que
a) as duas assertivas são falsas.
b) a primeira é uma assertiva verdadeira; e a segunda, falsa.
c) as duas são verdadeiras e a segunda complementa a primeira.
d) as duas são verdadeiras, mas a segunda não complementa a primeira.

Professor de Educação Física - Turno da Manhã

10

19) A metodologia na perspectiva crítico-superadora, defendida no livro escrito pelo Coletivo de Autores (1992),
implica um processo que acentue, na dinâmica da sala de aula,
a) a execução de alta qualidade técnica.
b) o desenvolvimento motor de seus alunos.
c) a intenção prática do aluno apreender a realidade.
d) a melhoria do rendimento dos alunos nos esportes praticados.
20) No que concerne à avaliação no processo de ensino-aprendizagem em Educação Física, na perspectiva do
Coletivo de Autores (1992), são feitas as seguintes afirmações.
I.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem é aplicar testes, levantar medidas, selecionar e
classificar alunos.

II.

A Educação Física, em seu processo de ensino-aprendizagem, está condicionada aos significados que
lhes são atribuídos pela legislação vigente, pelo trabalho estabelecido no interior da escola e
pelos conhecimentos e concepções dos professores e alunos envolvidos.

III. A avaliação é o aspecto essencial do projeto pedagógico, justamente por ser através dela que se
cristalizam mecanismos estruturais e limitantes no processo ensino-aprendizagem.
IV. O sentido da avaliação no processo ensino-aprendizagem em Educação Física é o de fazer com que
ela sirva de referência para a análise da aproximação ou do distanciamento do eixo curricular que
norteia o projeto pedagógico da escola.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
21) Sobre a função social da Educação Física, na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997),
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.
( ) O conhecimento da Cultura Corporal de Movimento contribui para a adoção de uma postura
não preconceituosa e discriminatória diante das manifestações e expressões dos diferentes
grupos étnicos e sociais e das pessoas que dele fazem parte.
( ) Os processos de ensino e aprendizagem devem considerar as características dos alunos em todas
as suas dimensões (cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção
social).
( ) Deve-se localizar em cada uma das manifestações (jogo, esporte, dança, ginástica e luta) seus
malefícios fisiológicos e psicológicos e suas poucas possibilidades de utilização como instrumentos de
comunicação, expressão, lazer e cultura, e formular, a partir daí, as propostas para a Educação Física
escolar.
( ) Os conhecimentos sobre o corpo, seu processo de crescimento e de desenvolvimento, que são
construídos separadamente do desenvolvimento de práticas corporais, dão subsídios para compreendê-los
como direitos humanos fundamentais.
A sequência correta é
a) (F); (V); (F); (F).
b) (F); (F); (V); (V).
c) (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (V); (V).
22) Segundo a coleção Práticas Corporais e a Organização do Conhecimento (2014), podem ser considerados
esporte de marca
a) voleibol, futebol, ciclismo e remo.
b) atletismo, remo, ciclismo e basquetebol.
c) tênis de mesa, peteca, voleibol e futebol.
d) levantamento de peso, remo, ciclismo e atletismo.
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23) Acerca das modalidades de esportes, na perspectiva de Bracht e González (2012), relacione as colunas
considerando, respectivamente, as modalidades e o tipo de esporte.
MODALIDADES

ESPORTES

(1) Esporte de invasão

( ) Handebol

(2) Esporte de marca

( ) Ginástica artística

(3) Esporte de precisão

( ) Remo

(4) Esporte técnico-combinatório ( ) Arco e flecha
A sequência correta é
a) (1); (2); (4); (3).
b) (1); (4); (2); (3).
c) (4); (1); (3); (2).
d) (4); (2); (3); (1).
24) No que se refere ao ensino da ginástica na escola, de acordo com as orientações presentes na coleção
Práticas Corporais e a Organização do Conhecimento (2014), considere as seguintes afirmações.
I.

No início da aprendizagem, as ginásticas não se caracterizam pela execução de movimentos perfeitos,
determinados pelo professor, mas sim, pela exploração corporal e pela compreensão das intenções e
possibilidades de movimento.

II.

É preciso desenvolver atividades rítmicas, a fim de promover a identificação do ritmo musical, a
exploração dos diferentes ritmos com o próprio corpo, corpo do outro e com os materiais, além de
elaboração de composições gímnicas.

III. O ensino da ginástica acrobática requer a utilização de matérias ou espaços específicos e pode
contribuir para o desenvolvimento da coragem, da força, da flexibilidade, da cooperação, da coletividade
e da responsabilidade.
IV. Devido às quedas, torna-se necessário ensinar como devem ser as aterrissagens, podendo fazer uso
de colchões, gramado, campo de areia, trabalho em duplas, em que um auxilia o outro.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) I, II e III.
c) I, II e IV.
d) II, III e IV.
25) No que se refere à inclusão dos alunos com deficiência nas aulas de educação física, segundo estudos de
Freitas e Leucas (2009), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.
( ) Na direção de uma educação inclusiva, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), reafirmam
o direito de crianças, adolescentes e jovens (com deficiência ou não) às práticas corporais de
movimentos, independentemente de sua condição física e de sua idade.
( ) Incluir é garantir que todos os alunos e alunas tenham acesso ao conhecimento historicamente
acumulado, sistematizado, organizado e ampliado; e, ao mesmo tempo, deem sentido e significado às
suas aprendizagens, valorizando a igualdade, não estudando as diferenças.
( ) Não podemos deixar de observar que a presença de um aluno com deficiência na turma causa um
movimento menor do professor em busca de alternativas para garantir a sua participação, pois a
diferença que ele apresenta é explícita e incomoda a tentativa de realização de um único planejamento.
( ) Pensar a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física significa considerar um processo
de ensino e aprendizagem que busque dar as mesmas oportunidades de vivência e de experiência a todos
os alunos.
A sequência correta é
a) (F); (V); (F); (V).
b) (V); (F); (V); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).
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26) Preencha, corretamente, as lacunas de acordo com Freitas e Leucas (2009) a respeito da inclusão de pessoas
deficientes.
A proposta de inclusão de pessoas com deficiência na escola __________________, prescrita na Constituição
de 1988, começou a ser implantada a partir da década de _____________________, recomendando
mudanças estruturais e pedagógicas, no sentido de a escola ___________________ as/às necessidades de
cada aluno e não o contrário.
a) inclusiva / oitenta / modificar
b) comum / oitenta / adaptar-se
c) inclusiva / noventa / modificar
d) comum / noventa / adaptar-se
27) Sobre a avaliação na educação física escolar, segundo Campos (2011), informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma a seguir.
( ) Avaliar não se restringe somente à atribuição de uma nota para o aluno na aula de Educação Física.
( ) O segundo princípio é o de que o aluno deve se manifestar na sua própria nota. Pode-se denominar de
autoavaliação e, por conseguinte, essa autoavaliação caracteriza a avaliação somativa.
( ) Na avaliação é importante considerar as suas dimensões humanas, ou seja, a cognitiva, a socioafetiva
e a motora e, ao se trabalhar os conteúdos, o professor o faz enfocando os aspectos cognitivos,
atitudinais e processuais.
( ) Na Educação Física Escolar, ao se estabelecerem os princípios da avaliação, o primeiro deles, é a coerência
com o ato de planejar, ou seja, se houve um planejamento pensado no qual se formularam objetivos claros
e possíveis, se foram selecionados conteúdos de ensino adequados à realidade do aluno.
A sequência correta é
a) (F); (V); (V); (F).
b) (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V).
28) Sobre a preservação dos jogos e brinquedos, Nelson Carvalho Marcellino (1996) ressalta que
I.

uma série de fatores tem contribuído para o desaparecimento gradativo de jogos e de brinquedos
tradicionais em todo o Brasil e, principalmente, nos grandes centros urbanos, entre eles
podemos destacar o crescimento das cidades brasileiras, que acarreta um aumento de áreas
livres para o lazer.

II.

a confecção de brinquedos rústicos feitos em casa, pelas próprias crianças, através da utilização de
material simples e barato, constiui, além de diversão em si mesma, oportunidade de aprendizagem e
de aprimoramento de habilidades manuais e intelectuais.

III. uma política de preservação, conservação e revitalização dos jogos, brinquedos e brincadeiras é uma
necessidade que se impõe por mero saudosismo. Deixa de considerar as amplas oportunidades
abertas pelo desenvolvimento da informática, por exemplo.
IV. o que queremos demostar é a importância da criança ter o tempo e o espaço necesários para produzir
cultura e não apenas ser possuidora de mercadorias que, muitas vezes, nem são utilizadas.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II, IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
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29) De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), relacione as colunas com os tipos de jogos e
seus respectivos representantes.
TIPOS DE JOGOS

REPRESENTANTES

(1) Pré-desportivos
(2) Populares

( ) Queimada
( ) Bocha
( ) Malha
( ) Pique-bandeira

A sequência correta é
a) (1); (1); (2) ;(2).
b) (1); (2); (2); (1).
c) (2); (1); (1); (2).
d) (2); (2); (1); (1).
30) Analise as asserções acerca de brinquedo e jogo, segundo Eleonor Kunz (2004).
I.

A criança, pelo brinquedo e pelo jogo, quer interagir com o mundo real, o dos objetos e com os
outros. O brincar torna-se para a criança sua forma de expressão.
PORQUE

II . Há indícios de que em todos os povos, em todas as civilizações e em todos os tempos existiam a
brincadeira e o jogo.
Em relação as asserções, é correto afirmar que
a) as duas afirmativas são falsas.
b) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
c) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
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RASCUNHO
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (15 questões), Conhecimentos Específicos (15 questões),
conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2018.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓ Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.
Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
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