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6) As preposições apresentam sentido próprio
dentro da frase. Indique a opção que apresenta
sentido incorreto:

Língua Portuguesa
1) Ele obteve o (127°) lugar, refere-se:

a) O aparelho é de Londres. (de lugar)
b) São poucos quilômetros daqui a sua casa. (de
direção)
c) O professor apagou o quadro com o apagador.
(de instrumento)
d) Compraram o material para a reforma da
escola. (de finalidade)

a) Centésimo vigésimo sétimo.
b) Centéssimo vigésimo sétimo.
c) Cento e vinte e sete.
d) Cento e vigésimo sete.
2) O emprego dos tempos e modos verbais
classificados nas frases abaixo está correto apenas
na opção:

7) Na frase: “Hoje eles talvez anunciem o
resultado do sorteio mais cedo.”, os advérbios em
destaque estão indicando, respectivamente:

a) É possível que se faça justiça. (presente –
indicativo)
b) Haverá uma agência bancária no prédio ao
lado. (futuro do presente – indicativo)
c) Festejaríamos teu sucesso, caso estivesse
conosco. (futuro do pretérito – subjuntivo)
d) O almoço será servido, quando todos
chegarem. (futuro – indicativo)

a) de tempo, de dúvida, de intensidade e de
tempo.
b) de modo, de dúvida, de lugar e de tempo.
c) de tempo, de dúvida, de afirmação e de tempo.
d) de lugar, de afirmação, de intensidade e de
negação.

3) Aponte a opção em que haja ERRO no emprego
do artigo:

8) Há erro de pontuação na alternativa:
a) Conteúdos para prova: a) verbos; b)
substantivos; c) pronomes; d) advérbios.
b) Os estudantes, naquele dia, receberam o
resultado do vestibular.
c) Muitos se esforçam; poucos conseguem.
d) Havia, porém; um inconveniente sério.

a) Este é o autor cuja obra conheço.
b) Ela leu todo o livro.
c) A notícia foi publicada em O Diário de Maringá.
d) A Europa é um continente lindo.
4) Observe o termo destacado e identifique a
opção em que a regência nominal está certa:

9) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
Nova Reforma Ortográfica:

a) A mãe tem amor por seu filho.
b) O professor fez alusão a prova final.
c) Seu comportamento tornou-se um empecilho
de sua reeleição.
d) Sempre teve gosto para participar.

a) Piauí - magoo - boia
b) papéis - bocaiuva - pôde
c) têm - pêlo - para
d) jiboia - bocaiuva - creem

5) Assinale a afirmação INCORRETA quanto ao uso
da crase:

10) Na frase: “Bahia. A terra da hospitalidade”,
assinale a alternativa CORRETA.

a) Nunca ocorre crase diante de pronomes que
repelem o artigo.
b) Há crase sempre que o termo anterior exigir a
preposição “a” e o termo posterior admitir o
artigo “a” ou “as”.
c) É facultativo o uso de crase diante de palavras
masculinas.
d) A crase é facultativa depois da preposição
“até”.

a) A expressão da hospitalidade está qualificando
o substantivo terra.
b) Hospitalidade tem valor de um adjetivo.
c) Da hospitalidade é formada por preposição e
substantivo, recebe o nome de locução adjetiva.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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a) Somente a alternativa 1 esta incorreta
b) A alternativa 1 e 2 estão incorretas
c) A alternativa 3 está incorreta
d) Todas as alternativas estão incorretas

Legislação
11)Os alunos com deficiências ,transtornos globais
do
desenvolvimento
,altas
habilidades/superdotação
podem
ser
matriculados em classes comuns?

14) Sobre a lei nº8.069/90,é correto afirmar que
as crianças e os adolescentes:

a) Os alunos com deficiências, transtornos globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação não poderem ser
matriculados em classes comuns.
b) Não possui nenhuma lei que obrigue as
instituições publicas matricularem os alunos com
deficiências,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação.
c) Pelo decreto nº 6.571/2008 os sistema de
ensino devem matricular os alunos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação nas classes comuns do
ensino regular.
d) Nenhum aluno com deficiência , transtorno
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidade/superdotação
devem
frequentar
nenhum tipo de escola.
12)Como se define um aluno com
globais do desenvolvimento :

A criança e o adolescente têm direito a ser
respeitados pelos seus educadores.
Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
Atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.
Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
a)Todos as alternativas estão incorretas.
b)Apenas as alternativas 1 e 4 estão corretas
c) Apena a alternativa 1 esta correta.
d) Todas as alternativas se encontram corretas.
15) Sobre o ensino no Brasil, pode se afirmar que
o ensino fundamental é obrigatório e gratuito em
escolas publicas, com a duração de:
a) Cinco anos.
b) Dez anos.
c) Nove anos.
d) Dois anos .

transtorno

a) Aqueles que apresentam um quadro de
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na
comunicação ou estereotipias motoras. Incluemse nessa definição alunos com autismo clássico,
síndrome de Asperger, síndrome de Rett,
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e
transtornos invasivos sem outra especificação.
b) São alunos com baixo desenvolvimento escolar.
c) Alunos que possuem alguma dificuldade de
audição.
d) São aqueles que se negam frequentar as
escolas.

Conhecimentos Pedagógicos
16)Algumas tendências pedagógicas da educação
física escolar são definidas nos Parâmetros.
Referente a desenvolvimentista, assinale a
alternativa correta.
a) Incluir os conhecimentos prévios do aluno no
processo de ensino e aprendizagem.
b) Alertar os professores sobre a importância da
participação ativa dos alunos na solução dos
problemas.
c) Caracterizar a progressão normal do
crescimento físico, do desenvolvimento motor
e da aprendizagem motora em relação à faixa
etária.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

13) Assinale a alternativa Incorreta :
A prática do racismo constitui crime inafiançável
A lei punirá qualquer discriminação atentatória
dos direitos e liberdades.
A lei prejudicara o direito adquirido.
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17)Conforme os Parâmetros existe uma diferença
em relação a cultura corporal de movimento na
Educação Física e Educação Física Escolar.
Referente a Educação Física é correto afirmar que:

b) Miscigenação cultural.
c) Atividade física ligada a espiritualidade.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
21) Os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais
estruturaram três blocos de conteúdos a serem
trabalhados na disciplina de Educação Física.
Assinale a alternativa correta.

a) Área de conhecimento da cultura corporal de
movimento.
b) Dar oportunidades a todos os alunos para que
desenvolvam sua potencialidades.
c) Garantir acesso dos alunos às práticas da
cultura corporal.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

a) 1) Ginásticas, jogos, esportes / 2) Atividades
literárias / 3) Conhecimentos sobre o corpo.
b) 1) Ginásticas, desenhos, esportes e lutas / 2)
Atividades lúdicas e expressivas / 3)
Conhecimentos sobre o mundo.
c) 1) Ginásticas, jogos, esportes e lutas / 2)
Atividades rítmicas e expressivas / 3)
Conhecimentos sobre o corpo.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

18) A Educação Física aborda temas transversais em
se tratando de Ética assinale a alternativa correta:
a) A Educação Física permite que se vivenciem
diferentes práticas corporais advindas das mais
diversas manifestações culturais.
b) O cuidado de si mesmo como um elemento
integrante ao meio ambiente e a
responsabilidade social decorrente.
c) O desenvolvimento moral do indivíduo, que
resulta das relações entre a afetividade e a
racionalidade, encontra no universo da cultura
corporal um contexto bastante peculiar.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

22) A ciência que tem como objeto de estudo o
homem através do seu corpo em seu
movimento e em relação ao seu mundo interno
e externo. Refere-se a:
a)
b)
c)
d)

19) Em relação a cultura corporal de movimento na
escola a maneira de como se ensina e se aprende
o principal instrumento que os parâmetros
apresentam é a abordagem dos conteúdos
escolares em procedimentos, conceitos e
atitudes. Referente a procedimentos é correto
afirmar que:

Motricidade
Psicomotricidade
Educação Física
Nenhuma das alternativas estão corretas.

23) No desenvolvimento motor a fase dos padrões
motores fundamentais são caracterizados pelo:
a) Surgimento de movimentos genéricos que
são a base para os movimentos
especializados.
b) Estabelecimento no controle de movimentos
reflexivos.
c) Interação de um ou mais movimentos
fundamentais na execução de movimentos
complexos.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

a) Organização, sistematização de informações,
aperfeiçoamento.
b) Ética, estética, desempenho, satisfação,
eficiência.
c) Construção
de
uma
postura
de
responsabilidade perante si e o outro
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

24) Os padrões motores básicos compreendem a
faixa etária de 1 a 7 anos de idade, obedecendo
um grau de dificuldade. Diante dessa é
INCORRETO afirmar que:

20) A educação física no Brasil teve sua origem devido
a:
a) Prática de competições.
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a) Alguns padrões se desenvolvem através do
processo natural de desenvolvimento como por
exemplo, andar, correr, saltar entre outros.
b) Os padrões motores básicos são considerados
também habilidades motoras fundamentais.
c) A
aquisição
das
habilidades
motoras
fundamentais, de maneira diversificada,
permitirá que a criança tenha uma transição
adequada às habilidades motoras esportivas.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

b) Se refere aos instrumentos que pretendem
avaliar o final de um processo de aquisição de
um conteúdo.
c) Ocorre junto ao processo de ensino e
aprendizagem, fornecendo dados importantes
para o ajustamento das ações educativas.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
28) A relevância social como critério de seleção dos
conteúdos de Educação Física é definida como:
Assinale a alternativa correta. (Parâmetros).

25) Critérios de avaliação são usados para realizar as
práticas da cultura corporal do movimento.
Baseados nos Parâmetros assinale a alternativa
correta.

a) A possibilidade de utilização das práticas da
cultura corporal de movimento de foram
diferenciada pelo tratamento metodológico
disponível na área.
b) Foram selecionadas práticas da cultura corporal
de movimento que têm presença marcante na
sociedade brasileira, cuja aprendizagem
favorece a ampliação das capacidades de
interação sociocultural.
c) A definição dos conteúdos buscou guardar uma
amplitude que possibilite a consideração das
diferenças entre regiões, cidades e localidades
brasileiras e suas respectivas populações.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

a) O aluno conhece, aprecia e desfruta de algumas
das diferentes manifestações da cultura corporal
de movimento de seu ambiente e de outros.
b) O
aluno
consegue
aprofundar-se
no
conhecimento dos limites e das possibilidades
do próprio corpo.
c) O aluno realiza as atividades, agindo de maneira
cooperativa, utilizando formas de expressão que
favoreçam a integração grupal.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
26) Referente ao curso noturno a Educação Física
deve desempenhar um papel social. Analise as
seguintes afirmações e assinale a alternativa
correta.

29) Baseado nos Parâmetros os conhecimentos
sobre o corpo é CORRETO afirmar que:
a) O corpo é compreendido como um amontoado
de partes e aparelhos.
b) Podem ter uma flexibilidade maior nas
regulamentações que são adaptadas em função
das condições do espaço.
c) Inclui manifestações da cultura corporal que têm
como características a expressão corporal.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

a) Apontar a relação entre cultura corporal e o
exercício da cidadania.
b) Retroceder a integração e inserção do grupo
c) Criar condições para que os conhecimentos
construídos inviabilizem uma análise crítica dos
valores sociais, como os padrões de beleza, as
relações de gênero e preconceitos.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

30) Os conhecimentos de anatomia refere-se:

27) A avaliação contínua compreende entre
diagnóstica formativa e somativa (Parâmetros).
Referente a avaliação formativa é correto
afirmar que:

a)

Estrutura muscular e óssea e são abordados sob
o enfoque da percepção do próprio corpo.
b) Processos metabólicos de produção de energia,
eliminação e reposição de nutrientes básicos.
c) Alterações que ocorrem durante as atividades
físicas e aquelas que ocorrem a longo prazo.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

a) Fornecerá os dados para a elaboração de um
projeto de desenvolvimento dos conteúdos;
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31) Analise as afirmações abaixo e assinale a
afirmativa correta relacionada ao esporte:

35) A pscicomotricidade possui linhas de atuação.
Referente a linha de atuação relacional. Assinale a
alternativa correta:

a)São técnicas de trabalho corporal que, de modo
geral, assumem um caráter individualizado com
finalidades diversas.
b)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.
c)Praticas em que são adotadas regras de caráter
oficial e competitivo, organizadas em federações
regionais, nacionais e internacionais que
regulamentam a atuação amadora e a
profissional.
d) Nenhuma das alternativas estão correta.

a)Dispraxia, Instabilidade postural, problemas
psicossomáticos.
b)Dificuldades de comunicação e de contato,
inibição, hiperatividade, agressividade.
c)Défices de atenção, de memória, de organização
perceptiva.
d) Nenhuma das alternativas estão correta.
36) Com relação aos jogos cooperativos. Assinale
a alternativa incorreta:
a) São dinâmicas de grupo que têm por objetivo
despertar a consciência de cooperação e
promover efetivamente a ajuda entre pessoas.
b)Ajudam as pessoas a aprenderem a trabalhar
em grupos , muito por não existir uma faixa etária
específica em cada jogo, desde crianças até
adultos.
c) Ajudam as pessoas a se libertarem da
competição, seu objetivo maior é a participação
de todos por uma meta em comum, sem agressão
física, e cada um no seu próprio ritmo.
d) Nenhuma das alternativas estão correta.

32) As atividades rítmicas e expressivas na pratica
da cultura corporal de movimento trata-se
especificadamente das:
a)Brincadeiras, jogos e danças.
b)Danças, mímicas e brincadeiras cantadas.
c)Ginásticas, jogos e danças.
d) Nenhuma das alternativas estão correta.
33) A Educação é responsável por abrir espaço de
produção de conhecimento no ambiente escolar
com relação a essa afirmação os Parâmetros têm
como proposta que o processo de aprendizagem
dos ciclos finais considerem:

37) Sobre a fisiologia do esforço é correto afirmar
que:
a)Estuda como o organismo se adapta
fisiologicamente ao stress agudo do exercício, isto
é, á atividade física e também ao stress crônico do
treino físico.
b)Ramo da biologia que estuda as múltiplas
funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres
vivos.
c)Estuda os processos adaptados e relacionados
com a atividade física na execução de tarefas
motoras em diferentes situações de exercício.
d)Nenhuma das alternativas estão correta.

a) a satisfação, o prazer e posturas corretas.
b)os valores, o auto –reconhecimento e
competências.
c)a diversidade, autonomia e as aprendizagens
específicas.
d) Nenhuma das alternativas estão correta.
34)A psicomotricidade está relacionada ao
processo de maturação onde o corpo é a
origem das aquisições:

38)Referente aos objetivos da Educação Física é
Correto afirmar que:

a)cognitivas afetivas - orgânicas
b)afetivas-racionais – intelectuais
c)linguistas- afetivas – racional
d) Nenhuma das alternativas estão correta.

a)Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando
e adotando hábitos saudáveis como um dos
aspectos básicos da qualidade de vida e agindo
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com responsabilidade em relação á sua saúde e a
saúde coletiva.
b)Saber utilizar diferentes fontes de informação e
recursos
tecnológicos
para
obstruir
conhecimentos.
c)Perceber-se integrante, independente e agente
mediador do ambiente, identificando seus
elementos e as interações entre eles,
contribuindo passivamente para a melhoria do
meio ambiente.
d) Nenhuma das alternativas anteriores estão
corretas.
39) A utilização de jogos educativos no ambiente
escolar traz muitas vantagens para o processo de
ensino e aprendizagem, sobre essa afirmação é
correto afirmar que:
a) O jogo é um impulso natural da criança
funcionando
assim
como
um
grande
desmotivador.
b)O jogo integra dimensões da personalidade:
afetiva , social, motora e cognitiva.
c)O jogo mobiliza esquemas mentais: desestimula
o pensamento, desordena o tempo e espaço.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

40) Referente a integração da Educação Física na
proposta pedagógica da escola é CORRETO
afirmar que:
a) A escola e o professor devem se adaptar a
ação educativa escolar ás diferentes realidades
e as demandas sociais, garantido aos alunos
acesso aos conhecimentos da cultura corporal
do movimento.
b) Legitimar a descaracterização da Educação
Física escolar.
c) Tornar a Educação Física escolar como área
técnica ou recreativa desprovida do processo
educativa.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
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