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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2009
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B – EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________
RG: __________________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:

VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO PARA O QUAL SE INSCREVEU
LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1.

Para fazer sua prova, você está recebendo um
caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla
escolha, numeradas de 01 a 60.

2.

Cada uma das questões apresenta um enunciado
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente
uma é a correta. Assinale-a.

3.

Examine se a prova está completa, com a seqüência
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições
gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após
esse
tempo,
qualquer
reclamação
será
desconsiderada.

4.

Após decorridos 90 minutos do início da prova, será
distribuído o Cartão-Resposta, o qual será o único
documento válido para a correção da prova. Ao
recebê-lo, verifique se o seu nome e número de
inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se
houver discrepância.

5.

O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado,
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção
ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá
substituição por erro do candidato. Marque sua
resposta
pintando
completamente
o
espaço
correspondente à alternativa de sua opção.
Ex.:

A

C

D

A leitora de marcas não registrará as respostas em
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão
computadas questões não assinaladas.

7.

Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o
empréstimo de material de qualquer natureza entre os
candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos
trabalhos
são
faltas
que
implicarão
na
desclassificação do candidato(a).

implicará na eliminação de ambos do certame.
Não será permitido ao candidato, durante a realização
das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas
etc.

10.

É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer
outro meio de comunicação. O candidato que for
flagrado portando aparelho celular, durante o período
de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato
cujo aparelho celular tocar será sumariamente
eliminado do certame.

11.

Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.

12.

O Candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do
gabarito, em formulário específico, que acompanha o
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de
Rascunho.

13.

Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal
de sala juntamente com o Cartão-Resposta,
devidamente assinado. Não esqueça, também, de
assinar a folha de frequência.

14.

Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 8h e
término às 12h. Entretanto, o candidato só poderá
ausentar-se da sala, após decorridas duas horas do
início da prova.

15.

Na última folha do caderno de questões, há a folha de
rascunho para redação. Utilize-a para escrever a
proposta que escolheu. Quando concluí-la, passe para
a folha definitiva, que receberá, após 90 minutos do
início da prova. Nesta folha, não escreva nada além
de seu número de inscrição – no campo próprio – e
sua produção, pois qualquer registro, como oração,
nomes etc, anula a redação.

16.

A divulgação do gabarito preliminar será dia 24 de
novembro
de
2009,
a
partir
das
16h.

E

6.

8.

9.

Qualquer forma de comunicação entre candidatos
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CONHECIMENTOS GERAIS
Observe o poema seguinte, de autoria de Carlos Drummond de Andrade, e responda às questões de 01 a 04:
EU, ETIQUETA
1.

Em minha calça está grudado um nome

27.

Eu é que mimosamente

2.

Que não é meu de batismo ou de cartório,

28.

Pago anunciar, para vender

3.

Um nome...estranho.

29.

Em bares festas praias pérgulas piscinas,

[...]

30.

E bem à vista, exibo esta etiqueta

4.

Desde a cabeça ao bico dos sapatos,

31.

Global no corpo que desiste

5.

São mensagens,

32.

De ser veste e sandália de uma essência

6.

Letras falantes,

33.

Tão viva, independente,

7.

Gritos visuais,

34.

Que moda ou suborno algum a compromete.

8.

Ordens de uso, abuso, reincidência,

35.

Onde terei jogado fora

9.

Costume, hábito, premência,

36.

Meu gosto e capacidade de escolher,

10.

Indispensabilidade,

37.

Minhas idiossincrasias tão pessoais,

11.

E fazem de mim homem-anúncio itinerante,

38.

Tão minhas que no rosto se espalhavam,

12.

Escravo da matéria anunciada.

39.

E cada gesto, cada olhar,

13.

Estou, estou na moda.

40.

cada vinco da roupa

14.

É doce estar na moda, ainda que a moda

41.

resumia uma estética?

15.

Seja negar minha identidade,

42.

Hoje sou costurado, sou tecido,

[...]

43.

Sou gravado de forma universal,

16.

Eu que antes era e me sabia

44.

Saio da estamparia, não de casa,

17.

Tão diverso de outros, tão mim-mesmo,

45.

Da vitrina me tiram, recolocam,

18.

Ser pensante, sentinte e solidário

46.

Objeto pulsante, mas objeto

19.

Com outros seres diversos e conscientes

47.

Que se oferece como signo de outros

20.

De sua humana, invencível condição.

48.

Objetos estáticos, tarifados

21.

Agora sou anúncio,

49.

Por me ostentar assim, tão orgulhoso

22.

Ora vulgar, ora bizarro,

50.

De ser não eu, mas artigo industrial,

23.

Em língua nacional ou em qualquer língua

51.

Peço que meu nome retifiquem.

24.

(qualquer, principalmente).

52.

Já não me convém o título de homem.

25.

E disso me comprazo, tiro glória de minha anulação.

53.

Meu novo nome é coisa.

26.

Não sou – vê lá – anúncio contratado.

54.

Eu sou a coisa, coisamente. (Eu, etiqueta)
3.

Ainda sobre o poema de Drummond, podemos

1.

Pelo texto, podemos perceber:

a)

Um narrador conformado com sua situação de
coisificação diante da roda do comércio.

a)

A figura de linguagem predominante no texto é a

Um narrador que se oferece ao mundo como
exemplo seguidor da modernidade.

b)

hipérbole.
Há forte presença do gênero publicitário.

b)

afirmar acerca da figuratividade que:

c)

“De ser não eu, mas artigo industrial” implica a
postura de insatisfação do narrador.

c)

A intenção presente no poema é a divulgação da
moda.

d)

O narrador não percebe sua coisificação, a não ser
pelo último verso do poema.

d)

É uma crítica irônica ao consumismo da sociedade
moderna.

e)

Narrador em primeira pessoa, o que não confere
nenhum traço de subjetividade ao texto.

e)

O eufemismo é o recurso figurativo característico do
poema.

2.

Sobre o poema, podemos inferir:

a)

O personagem-narrador mostra-se no domínio de
seu próprio corpo.

b)

O texto apresenta um personagem representando
uma geração.

c)

O texto deixa claro o orgulho do narrador em ser
uma vitrine

d)

É um apólogo, e, portanto, o personagem é um
objeto.

e)

Não há correspondência entre o título e o conteúdo
do poema.
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4.

Em relação ao poema, a única afirmação

7.

Passando

para

o

plural

os

elementos

CORRETA é:

sublinhados, o verbo irá também para o plural

a)

Todos os verbos do texto se apresentam no

nos itens:

Presente do Indicativo.

I.

Por que estrada se vai a Juazeiro do Norte?

b)

É um texto predominantemente imperativo.

II.

Precisa-se de experiente motorista.

c)
d)

A expressão no último verso “coisamente” refere-se

III. Calcule-se a despesa da mudança.

diretamente a EU.

IV. Considere-se o resultado do seu trabalho.

Em “Já não me convém o título de homem”, a

V.

Verificou-se a correção dos enunciados.

expressão ‘de homem’ é o alvo da ação expressa
Marque a alternativa CORRETA:

pelo verbo da referida oração.
e)

5.

A expressão “meu nome” em “Peço que meu nome

a)

retifiquem” é alvo da ação expressa pela forma

b)

III – IV – V.

verbal retifiquem.

c)

I – IV – V.

d)

II – III – IV.

e)

II – IV – V.

A questão abaixo apresenta cinco propostas de
escrita. Assinale a única opção CORRETA
quanto

aos

aspectos

de

convenções

ortográficas, coerência, clareza e concisão:
a)

subdesenvolvimento regional e tentam impor essa
idéia aos demais, inclusive sobre a corrupção.
A causa da má distribuição de renda, nos países da
América Latina, é o baixo nível de escolaridade de
sua população, aliado ao alto nível de corrupção dos
mesmos.
c)

O baixo nível educacional da população e a
corrupção não são as únicas causas da má
distribuição de renda nem da estagnação na

duas frases.
a)

Se você vir o garoto com a sacola, chame. / Se não

b)

Se nós vermos o garoto com a sacola, chamamos. /

c)

Se você vê o garoto com a sacola, chame. / Se não

d)

Se nós virmos o garoto com a sacola, chamamos. /

e)

Se eles virem o garoto com a sacola, chamarão. / Se

couber no carro, fretaremos uma camionete.
Se não couber no carro, fretaremos uma camionete.
caber no carro, fretaremos uma camionete.
Se não caber no carro, fretaremos uma camionete.
não caber no carro, fretaremos uma camionete.

América Latina.
d)

Os grupos internacionais consideram-se que a
América Latina é a região onde a população mais

9.

mundo iguais a você.”

Diretores de algumas instituições internacionais de

A propósito do trecho do poema-canção, pode-se

renome defendem a idéia de que a educação, sendo
seu contrário, combinada com a corrupção, produz
desemprego na América Latina.
6.

Marque a opção que corresponde às exigências
Pediram-lhe

para

desenvolvimento

que

dizer que:
a)

falassem

auto-sustentado

de

sobre
países

culta do autor.
b)

O desrespeito à norma é uma prerrogativa da

c)

Os

licença poética; nesse caso, não é diferente.

Pediram-lhe que falasse sobre desenvolvimento
auto-sustentado de países periféricos.

c)

Pediram

para

desenvolvimento

que

ele

falasse-os

auto-sustentado

de

sobre
países

periféricos.
d)

Pediram ele para falar sobre desenvolvimento auto-

e)

Pediram-no de falar sobre desenvolvimento auto-

versos,

se

colocados

na

ordem

direta,

corretamente seriam Se todos fossem no mundo

periféricos.
b)

A regra de concordância entre conjugações verbais
é respeitada, e o estilo da frase revela a linguagem

da norma padrão de escrita:
a)

Vinícius de Moraes escreveu: “Existiria verdade/
Verdade que ninguém vê/ Se todos fossem no

sofre com falta de educação e com a corrupção.
e)

Marque a alternativa que contemple o critério de
correção do uso do Futuro do Subjuntivo nas

Grupos dominantes da América Latina consideram o
baixo nível escolar como a principal causa do

b)

8.

I – II – IV.

iguais a você/ existia verdade.
d)

A expressão “no mundo” constitui pleonasmo e,

e)

O estilo da frase aproxima-se do da fala pela

portanto, é desnecessária ao poema.
repetição da expressão “verdade”.

sustentado de países periféricos.
sustentado de países periféricos.
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10. Assinale a alternativa em que as preposições

13. O avião é atualmente o meio de transporte civil e

completem adequadamente as lacunas.

militar mais rápido do planeta (sem levarmos em

O vendedor __________ cuja loja sempre compro

conta os foguetes e os Ônibus Espaciais).

ligou-me hoje.

Aviões a jato comerciais podem alcançar cerca

A bolsa __________ cuja fivela me referi era azul

de 900km/h e percorrer um quarto da esfera

marinho.

terrestre em questão de horas. Um avião

É uma instituição pública __________ cujo

pequeno, voando a 225km/h, demora 4 horas

quadro faço parte.

para ir de uma cidade X para uma cidade Y. Em

O livro __________ cujo título te falei está

quanto tempo um outro avião gastaria para

esgotado.

percorrer o mesmo trajeto, sabendo que a sua

Marina é uma prima __________ cuja ajuda eu

velocidade média é de 600km/h?

sempre conto.

a)

3 horas e 25 minutos

b)

2 horas e 30 minutos

Em – a – de – de – com.

c)

1 hora e 30 minutos

b)

Em – de – a – com – com.

d)

1 hora

c)

De – a – a – por – com.

e)

30 minutos

d)

A – com – a – sobre – de.

e)

Por – ante – contra – para – perante.

a)

14. A coleta de lixo ou resíduos nas cidades é um
serviço

público

municipais

11. As férias são um período de descanso periódico

ou

a
de

cargo

das

empresas

prefeituras

especializadas

geralmente

contratadas para essa finalidade. Na cidade de

trabalho ou aulas. O período de férias varia de

Caucaia, em um dia foram coletados 500kg de

acordo com a legislação de cada país. Paulo saiu

lixo de um dos bairros. Desse total, 220kg eram

de

uma

atividade

constante,

de itens de plástico. Quantos por cento do total

de férias com sua família para um outro estado.
No primeiro dia de viagem eles rodaram
percurso. No segundo dia, rodaram

do

do que

faltava. Que fração do percurso ainda falta para
completar a viagem?

a)

de lixo eram de itens de plástico?
a)

25%

b)

30%

c)

38%

d)

44%

e)

49%

15. Na lanchonete de Carlos são utilizadas cerca de
7 laranjas para fazer uma jarra de suco. Num dia

b)

de muito movimento, Carlos chega a fazer, em
média, 60 jarras de suco de laranja. Quantas

c)

laranjas, no mínimo, Carlos deve ter para atender
sua freguesia num dia de muito movimento?

d)
e)
12. O conjunto formado pelos inteiros positivos,

a)

42 laranjas.

b)

160 laranjas.

c)

270 laranjas.

d)

367 laranjas.

e)

420 laranjas.

pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado
conjunto dos inteiros e é representado pela letra
Z. Assim sendo, quando a = –9, b = 2 e c = 10, o
valor numérico da expressão ( a )³ – ( b – c )³ é:
a)

–217

b)

217

c)

–1241

d)

1241

e)

1458
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às

cidades é de 5cm. A distância real entre as duas

necessidades da sociedade humana e, desde os

cidades é de 75km. Qual a escala utilizada no

primórdios da civilização, vem evoluindo para

mapa de estradas?

16. As

embalagens

existem

para

atender

atender estas necessidades que se tornaram

a)

1:1500

cada vez mais complexas e úteis. Para cumprir

b)

1:15000

seu objetivo fundamental que é conter, proteger

c)

1:150000

e transportar seu conteúdo, permitindo que ele

d)

1:1500000

chegue a seu destino em perfeito estado de

e)

1:15000000

conservação, a embalagem foi se transformando
e incorporando novos materiais e tecnologias de

20. Nível médio do mar (por vezes abreviado para
nível do mar) é a altitude média da superfície do

produção. Muitas empresas entram na área de
pesquisa

para

melhorar

e

aperfeiçoar

mar medida em relação a uma superfície

as

terrestre de referência. Dois objetos (A e B) são

embalagens. Numa empresa de embalagens de

colocados para uma análise em uma pesquisa. O

alimentos, uma caixa X contém 12 embalagens,

objeto A está situado a 14,23m abaixo do nível

cada embalagem contem 0,5kg de um produto da

do mar e o objeto B está a 2,35m acima. Para que

empresa. Quantas embalagens de 250 gramas

o objeto A esteja na mesma altitude do objeto B,

cabem na caixa X?
a)

15 embalagens de 250 gramas.

b)

17 embalagens de 250 gramas.

c)

20 embalagens de 250 gramas.

d)

22 embalagens de 250 gramas.

e)

24 embalagens de 250 gramas.

o que devemos fazer com A?
a)

17. A caixa d'água é um tanque destinado a
armazenar água para consumo humano ou
agrícola. Na caixa d’água da casa de Silvana, o
volume total é de 15m³. A caixa d’água estava
totalmente cheia até Silvana retirar 4.300 litros de

Elevar sua altitude em 14,23m

b)

Baixar sua altitude em 16,58m

c)

Elevar sua altitude em 16,58m

d)

Baixar sua altitude em 14,23m

e)

Elevar sua altitude em apenas 2,35m

21. O Brasão Municipal de Caucaia tem como
elementos:
a)

Escudo – Modelo Francês – Modelo Português –
Fusão Clássica.

b)

Prata – Vermelho – Ouro – Verde.

água. Em seguida, ela retirou 4 da quantidade de

c)

Heráldica – Formato – Cores – Data Histórica.

água que restou. Quantos litros de água ainda

d)

Elementos Geográficos – Monumento do Cruzeiro –

1

restam na caixa d’água?
a)

2.675 litros.

b)

4.300 litros.

c)

8.025 litros.

d)

10.700 litros.

e)

12.675 litros.

Pena Indígena – Data Histórica.
e)

Sol – Carnaúba – Mar – Jangada.
Leia os textos para responder as questões 22, 23
e 24.
TEXTO 1

18. O vinho é, genericamente, uma bebida alcoólica

ABC

produzida por fermentação do sumo de uva.

Quando a gente aprende a ler, as letras, nos livros,

Sabe-se que 153,3 litros de vinho devem ser

são grandes. Nas cartilhas — pelo menos nas

colocados, igualmente, em 21 tonéis. Quantos

cartilhas do meu tempo — as letras eram enormes.

litros de vinho serão colocados em cada tonel?

Lá estava o A, como uma grande tenda. O B, com

a)

6,5 litros.

seu grande busto e sua barriga ainda maior. O C,

b)

6,8 litros.

sempre pronto a morder a letra seguinte com sua

c)

7,0 litros.

grande boca. O D, com o seu ar próspero de grão-

d)

7,15 litros.

senhor. Etc. Até o Z, que sempre me parecia está

e)

7,3 litros

olhando pra trás. Talvez porque não se convencesse

19. A escala cartográfica é um dos elementos
básicos

de

um

mapa,

sendo

que

toda

de ser a última letra do alfabeto e quisesse certificarse de que atrás não vinha mais nenhuma.

representação mantém uma certa relação de

(Veríssimo, Luís Fernando.

tamanho (proporção) com o objeto representado.

Comédias para se ler na escola.

Em um mapa de estradas, a distância entre duas

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 113 – 114)
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TEXTO 2
25. Podemos afirmar que o ponto comum entre os
TEXTOS 1 e 2 é:
a)

Letras formam palavras, palavras são usadas na
escrita que favorecem à comunicação e desenvolve
a criatividade.

b)

A comunicação on-line modernizando letras e
palavras.

c)
d)

A escrita como ponto de diferença entre gerações.
Letras e palavras presentes na comunicação de
gerações passadas e contemporâneas.

e)

O tamanho e a forma de letras e palavras
determinando a escrita.

22. Com relação ao texto 1, é CORRETO afirmar que:
a)

O autor concorda que há necessidade das letras
serem muito grande nos livros infantis.

b)

Posiciona-se contra o tamanho das letras nos livros
infantis.

c)

Apresenta um certo saudosismo em relação a forma
e tamanho das letras que o alfabetizaram.

d)

O autor critica as cartilhas e o modo como se
associava a letra à característica que facilitava a
memorização destas.

e)

26. Luz para todos é:
a)

A universalização do saber como luz na escuridão

b)

A luz do saber oportunizando alfabetização e

c)

A clareza dos dados de gastos com educação

d)

A energia elétrica chegando a todas as escolas

e)

O diagnóstico de dificudades dos alunos à luz da

da ignorância.
letramento para jovens e adultos.
básica apresentados ao Brasil.
públicas do País.
Psicopedagogia.

Nega a necessidade de letras tão grandes numa
época (infância) que enxergamos tão bem.

27. Com base na LDB (Lei nº 9394/96), relacione a
Coluna B pela Coluna A.

23. O TEXTO 2 apresenta em relação à escrita:
a)

A preocupação com o tempo do filho dedicado à
comunicação virtual.

b)

Os pais não conseguem compreender o quanto a
comunicação on-line desenvolve a escrita.

c)

A comprovação de que o uso em tempo exagerado
da

rapidez

da

comunicação

on-line

está

comprometendo o uso da norma culta.
e)

I.

COLUNA B

Sistema de Ensino (

) Facultativa nos cursos

do Estado.

noturnos.

II. Educação Física.

(

) Instituições de ensino
mantidas

O filho sente-se espionado pelos pais sem direito a
privacidade e identidade da sua escrita.

d)

COLUNA A

de (

) Primeira

Jovens e Adultos.
IV. Educação Infantil.

) Instituições de Ensino
criadas e mantidas pela
iniciativa privada.

(

) Destinada aos que não
tiveram

TEXTOS 1 e 2 é:
escrita que favorecem a comunicação e desenvolve
A comunicação on-line modernizando letras e

c)

A escrita como ponto de diferença entre gerações.

d)

Letras e palavras presentes na comunicação de
gerações passadas e contemporâneas.

e)

acesso

ao

ensino na idade própria.

Letras formam palavras, palavras são usadas na

palavras.

da

Fundamental e Médio

24. Podemos afirmar que o ponto comum entre os

b)

Etapa

Educação Básica
(

A comunicação on-line é eficiente e moderna; por

a criatividade.

Poder

Público Estadual.
III. Educação

isso, gerações antigas não a compreendem.

a)

Pelo

A sequência CORRETA, é:
a)

III – III – IV – I – II.

b)

II – III – I – I – IV.

c)

I – IV – II – III – III.

d)

II – I – IV – I – III.

e)

III – I – IV – I – II.

O tamanho e a forma de letras e palavras
determinando a escrita.
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28. No que se refere ao ingresso e permanência do

a)

30. Conforme

o

Estatuto

da

Criança

e

do

aluno na escola, o professor tem um papel

Adolescente, instituído através da Lei nº 8.069,

fundamental, que é o de mediador do sucesso

de 13 de julho de 1990, a “criança e o

escolar do aluno. Em relação à busca do

adolescente

sucesso escolar, é INCORRETO afirmar que:

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem

A cultura do sucesso escolar se constrói a partir de

prejuízo da proteção integral (...), assegurando-

experiências bem sucedidas, de auto-confiança, de

lhes, por lei ou por outros meios, todas as

recursos didáticos adequados, de tempo para

oportunidades e facilidades, a fim de lhes

estudar e planejar, e capacitação para elaborar seu

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,

gozam

de

todos

os

direitos

próprio projeto.

espiritual e social.”

b)

A cultura escolar do sucesso só pode ser construída

Em relação ao que está disposto no Estatuto da

a partir de receitas e de normas formais.

Criança

c)

A cultura do sucesso depende de um razoável grau

afirmações como

de autonomia da escola e da capacidade de

FALSAS.

elaborar sua própria proposta de trabalho.

(

d)

A mudança de cultura do fracasso para a cultura do

e)

A

escolar

do

do

Adolescente,

classifique

as

( V ) VERDADEIRAS ou ( F )

) É dever exclusivo do Poder Público assegurar à
criança e ao adolescente a efetivação dos direitos

sucesso é demorada e conflitiva.
cultura

e

referentes à vida.

sucesso

depende

da

(

participação efetiva da comunidade escolar.

) Considera-se criança, para os efeitos da Lei nº
8.069/90, a pessoa até 10 anos de idade, e
adolescente aquela entre 11 e 18 anos de idade.

29. Para

I.

promover

o

desenvolvimento

e

a

(

) Compete

ao

Poder

Público

recensear

os

aprendizagem dos alunos, a escola precisa

educandos no Ensino Fundamental, fazer-lhes a

organizar suas atividades, o seu tempo e o seu

chamada e zelar, junto aos pais e responsável,

espaço. Analise as afirmações abaixo:

pela frequência à escola.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –

(

LDB (Lei nº 9394/96) padroniza a organização da

) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo.

educação nacional, indicando as regras que devem

II.

ser observadas em todos os sistemas de ensino.

A alternativa que contém a sequência CORRETA

Assim, o ensino pode ser organizado em séries

é:

anuais ou períodos semestrais, grupos não seriados

a)

V – V – F – V.

e ciclos.

b)

F – F – V – F.

são

c)

V – F – V – V.

assegurados a todos os alunos em todas as

d)

F – F – V – V.

disciplinas em que houve um aproveitamento

e)

F – V – F – V.

Os

estudos

de

reforço

e

recuperação

insatisfatório. A organização destes conteúdos deve
ser planejada de modo que as dificuldades de
aprendizagem sejam superadas.
III. A LDB define que, na carga de trabalho do
professor, sejam reservados horários para estudos,
planejamento e avaliação.
IV. O espaço escolar que estimula e facilita o processo
de aprendizagem deve ser organizado com recursos
didático-pedagógicos

confeccionados,

exclusivamente, por alunos e professores.
Estão CORRETA as afirmações:
a)

I – II.

b)

I – II – III.

c)

II – III.

d)

III – IV.

e)

I – II – III – IV.
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31. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes da

33. As concepções mais atuais a respeito do ensino-

Educação Nacional definem que os sistemas

aprendizagem postulam que o educando, por

escolares serão regidos pelo princípio da gestão

ser:

democrática. A gestão democrática na escola é

a)

basilar para a construção de processos abertos
e transparentes e para a formação de sujeitos

de vista, exigindo, para isso, o uso da memorização.
b)

participantes.
c)

d)

métodos diversificados, que o levem a aprender, a

O diretor pode alterar a proposta pedagógica da

pensar e se constituir como sujeito.
e)

Os professores não se manifestam sobre os

Os alunos são tidos como verdadeiros sujeitos do
tomada de decisão na unidade escolar.

34. No

Todas as decisões são tomadas pelo diretor da
responsável.

a)

refere

ao

desafio

assinale

a

da

alternativa

Caracteriza-se pela relação entre as disciplinas num
trabalho em comum.

b)

Caracteriza-se

pelo

nível

de

integração

entre

métodos, teorias ou conhecimentos centrados numa
mesma disciplina.
Caracteriza-se pela justaposição de conteúdo de
disciplinas

32. O magistério é um ato político porque se realiza

heterogêneas

ou

a

integração

de

conteúdos numa mesma disciplina.

no contexto das relações sociais em que se
d)

É a compatibilização de conteúdos de disciplinas em

Marque a alternativa que identifica, na prática

função de suas eventuais aproximações, com o

escolar, o compromisso social e ético do

envolvimento de todos no processo.
e)

educador.

das disciplinas e de todos os envolvidos no processo
educativo.

O educador tem a responsabilidade de instruir os
educandos para que enfrentem os desafios da vida
resignadamente.

É um processo de co-participação, reciprocidade,
mutualidade e diálogo que caracteriza a integração

O educador tem responsabilidade de preparar os
educandos para se tornarem cidadãos obedientes.

35. Um momento marcante na História da Educação
Brasileira, que ainda hoje repercute e influência

O educador tem a responsabilidade de mediar o

as práticas educacionais, foi o surgimento da

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando
conhecimento

Pedagogia Libertadora, que teve em Paulo Freire

O educador tem a responsabilidade de promover o

contextuais que deram suporte ideológico a esta

ao

educando

o

acesso

ao

um

sistematizado.
acesso

dos

educandos

aos

conhecimentos

organizados nas disciplinas escolares em detrimento
de

outros

conhecimentos

necessários

à

sua

formação.
e)

se

CORRETA:

c)

manifestam os interesses das classes sociais.

que

interdisciplinaridade,

escola, após consulta ao coordenador pedagógico

d)

Ativo, precisa de um educador autoritário, que
promova o diálogo permanente entre o grupo e ele.

processo educativo sem participar dos processos de

c)

Passivo, precisa de um educador estimulante, com

da instituição escolar.

elaboração de planos e atividades de ensino.

b)

Ativo, requer um educador que atue como mediador,
formas de pensar, sentir e agir.

problemas da escola, pois estão envolvidos com a

a)

assumir,

orientando e facilitando a apropriação de novas

superior.

e)

para

processos democráticos de gestão:

escola sempre que for solicitado pela administração

d)

confortável

A comunidade escolar e local tem vez e voz nas
reuniões escolares, podendo participar do cotidiano

c)

posição

paulatinamente, seu papel no aprender.

cotidianas de uma escola que tem por diretrizes

b)

Passivo, deve contar com um educador que faça sair
dessa

Assinale a alternativa que se refira a práticas

a)

Ativo, requer um educador que imponha seu ponto

O educador tem a responsabilidade de organizar
estratégias de ensino que promovam a disciplina e o
escutar atento dos educandos.

de

seus

expoentes.

Os

elementos

pedagogia foram:
a)

O materialismo dialético, as ligas de latifundiários e

b)

O nacionalismo-desenvolvimentista, o pensamento

c)

O movimento de defesa dos valores da pátria, os

d)

O movimento de educação de base, os escritos

e)

O movimento de cultura popular, a filosofia platônica

as teorias empiristas.
social da esquerda católica e o escolanovismo.
ideários sociais-democratas e o tecnicismo.
marxistas e as teorias behavioristas.
e as teorias inatistas.
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36. A LDB 9394/96 tem na flexibilidade uma de suas

Indique a afirmativa que apresenta a sequência

características, o que pode ser exemplificado

a)
b)

quando apresenta critérios para a verificação do

a)

rendimento escolar (art. 24, V). Um destes

b)

II – IV.

critérios presentes na LDB é a:

c)

II – III – IV.

Prevalência dos aspectos quantitativos sobre os

d)

I – IV.

qualitativos.

e)

I – II – IV.

39. A concepção de pedagogia no contexto de

e)

formação do educador é:

Obrigatoriedade da recuperação paralela em horário
diferenciado, ao longo do ano letivo.

d)

I – II.

Participação compulsória das escolas públicas nos
sistemas nacionais de avaliação.

c)

CORRETA:

I.

Ciência que investiga a teoria e a prática da

Possibilidade de cada escola estipular o percentual

educação em seu vínculo com a prática social

permitido de faltas.

global.

Possibilidade de avanços nos cursos e nas séries

II.

Mediação entre as bases teórico-científicas da
educação escolar, extra-escolar e a prática docente.

mediante verificação do aprendizado.

III. Processo formativo que ocorre no meio social, nos
37. O trabalho docente, entendido como atividade
pedagógica

do

professor,

busca

atingir

quais os indivíduos estão envolvidos de modo

o

necessário e inevitável pelo simples fato de

seguinte objetivo:

existirem socialmente.

a)

Assegurar aos alunos o domínio provisório dos

b)

Criar condições propícias para que os alunos

IV. Ciência da e para a educação.

conteúdos trabalhados em sala de aula.

c)

Assinale a alternativa CORRETA:

desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais

a)

I.

necessárias para a sua inserção social.

b)

I – IV.

caminho

c)

II – IV.

profissional, a terem atitudes e convicções que

d)

III – IV.

norteiem suas opções, independente da realidade

e)

I – II.

Ajudar

os

alunos

escolherem

um

em que vivem.
d)

e)

Orientar as tarefas de ensino com a finalidade de

40. O currículo integrado aponta para um desenho

formar pessoas passivas, que sejam obedientes e

pedagógico com correspondente organização

alheias ao mundo em que vivem.

institucional,

histórico-social,

articulando dinamicamente:

Desenvolver um trabalho pedagógico que assegure
a ordem e a disciplina.

pedagógico,

I.

Conhecimentos escolares a serem ensinados e

II.

Relações sociais e valores a serem desenvolvidos.

aprendidos e procedimentos pedagógicos.
38. “Em que e por que os procedimentos de
avaliação ainda em vigor na maioria das escolas

III. Identidade de nossos educandos.

do mundo, levantam um obstáculo à inovação
Assinale a opção CORRETA:

pedagógica? (Perrenoud, 1999, p. 66). Dentre os

I.

mecanismos, segundo Perrenoud, que podem

a)

impedir a inovação pedagógica em relação aos

b)

II – III.

procedimentos de avaliação estão:

c)

I – II – III.

Analise as afirmativas abaixo:

d)

I – II.

A avaliação tradicional absorvendo a melhor parte

e)

I – III.

I.

da energia dos alunos e professores, não restando
muito tempo.
II.

A necessidade de dar notas, favorecendo uma
transposição didática inovadora.

III. O sistema tradicional colocando professores e
alunos em campos opostos, o que favorece a
cooperação.
IV. O sistema clássico de avaliação favorecendo uma
relação utilitarista com o saber.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

d)

Propor uma metodologia em que o estudante é o
sujeito das ações, que valoriza a relação horizontal

TEXTO I

entre

professor

–

aluno,

dando

ênfase

nos

conhecimentos já estabelecidos pelo educando.
“Não considerar que as influências sociais,

e)

Cada criança nasce com determinados valores e

influências de classe, estabelecem e exacerbam as

habilidades,

desigualdades sociais e físicas, que alguns casos

identificar e selecionar, através de testes ajustados,

aparecem como fatores mutagênicos – desnutrição
é,

numa

simplesmente,

sociedade

apesar

de

toda

professor

observar,

respeite os níveis de desenvolvimento do aluno.

classista,

falação

ao

para que se possa periodizar um treinamento que

crônica, por exemplo -, é não querer ver que o
desporto

cabendo

dos

TEXTO II

apaniguados governamentais, uma instituição de
socialização,
“global”,

de

enquadramento,

regougo

do

farisaísmo

na

ideologia

burguês,

Só os melhores e mais dedicados vencem.

por

“Procura-se com este “axioma”, falso na sua raiz,

disseminar que “crianças e adultos, homens e
mulheres,

burgueses

e

proletários

sejam

escamotear

por

desigualdades

natureza diferentes” (BISSERET, 1979).

abrupta

O esporte educacional na escola provoca nos
segura de ascensão social amparada pela inclusão
social.
a

segregação

a)

e

o

imprescindível em qualquer treinamento sério.
Possui o apoio do Governo com políticas públicas

habilidades naturais “serve progressivamente de
a

manutenção

desigualdades

sociais

e das

escolares

físicas]

que

[e

as

desigualdades

Selecionamos

os

esportistas

mais

aptos

c)

É o momento adequado para a diminuição das
desigualdades sociais e laborais.

d)

O modo de produção capitalista é hesitante por
tentar promover uma preferência baseada em

as

das

e)

É fácil

disfarçar

e

reproduzir

os

verdadeiros

interesses da classe dominante, que é manter o
“status – quo”.

desigualdades
traduzem

e

Para CONTRAPOR A IDÉIA DO TEXTO, deve-se,
nas aulas de Educação Física:
Respeitar os limites individuais dos alunos, ou seja,
selecionar os grupos por grau, mas correndo o risco
de nivelar a aula por baixo, pois o índice técnico
será desprezível.
b)

Reproduzir atitudes procedimentais, conceituais e
atitudinais que ocasionem a exclusão dos alunos
nas aulas.

c)

a

Há possibilidade do professor definir qual o conteúdo

perpetuam”.

a)

de

padrões pré – estabelecidos de habilidades.

42. Bisseret (1979) comenta que a ideologia das
justificar

perversa

quem sabe nosso País.
b)

que fomentem o esporte escolar.

para

e

mais adequado para o tipo de aluno que ele possui.

Diminui as desigualdades físicas, através de uma

suporte

de

defenderem a escola, o Estado em que vivem e

alimentação esportiva mais equilibrada, pois é
e)

das

aulas de Educação Física:

preconceito nos grupos envolvidos.
d)

modo

43. De acordo com o texto podemos afirmar que, nas

Possui o atributo de potencializar as diferenças
acendendo

pelo

desportivas” (FREITAS, 1994).

sujeitos praticantes possibilidades de forma real e

individuais,

determinante

gerado

atividades atlético-desportivas ou, simplesmente,

Torna-se cogente para se pensar em uma sociedade
mais justa e ética.

c)

fator

desempenho tanto nas atividades laborais como nas

Educação Física:

b)

o

sociais,

produção capitalista, determina, também, de forma

41. De acordo com o texto podemos AFIRMAR que a
a)

que

Compreender que os professores devem propor um
padrão de movimento que atenda o maior número
possível de alunos, baseado em testes físicos.
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44. Leia com atenção o texto abaixo para responder
as questões 44, 45 e 46.

c)

Organização – controle – eficiência social.

d)

Sujeito – poder – controle.

e)

Ascensão social

TEXTO III

– currículo – transforma a

identidade.

A relação entre escolarização e sociedade

46. Segundo o texto, quais as funções do currículo?

pode ser compreendida pelas análises de Apple

a)

Dominar – explorar – formar.

(1982). O autor afirma que todos os acontecimentos

b)

Transformar

e as experiências de nossa vida cotidiana não

–

formar

–

vincular

–

construir

socialmente.

podem ser compreendidos de forma isolada. Eles

c)

Dar poder – escolarizar – controlar.

têm que ser analisados perante as relações de

d)

Politizar – segregar – transmitir.

dominação e exploração que permeiam a sociedade.

e)

Formar – controlar – organizar.

Na lógica deste educador, as políticas de educação
não se separam das políticas da sociedade. Para

47. Leia o texto.

ele, a escolarização está diretamente relacionada
com o poder. Por sua vez, o processo de

TEXTO IV

escolarização se orienta e acontece por meio do

Para Gramsci somos todos intelectuais,

currículo. Diante dessas premissas, enfatizamos que

mas nem

todos desempenham a

função

de

o currículo não pode ser considerado uma área

intelectual na sociedade. Não tendo consciência de

meramente técnica, neutra e desvinculada da

sua função na sociedade, o professor distancia-se

construção social. O currículo aqui é entendido

de seu papel de organizar, sistematizar e mesmo

como o percurso da formação escolar, ou seja, ele

elaborar o pensamento crítico do grupo social ao

se refere a tudo que acontece na escolarização.

qual está organicamente ligado. Trata-se de um

Enquanto projeto político que forma as novas

sujeito que tem em mãos o “poder”, ou “privilégio”,

gerações, o currículo é pensado para garantir a

ou “força” de direção dentro da sociedade, capaz de

organização, o controle e a eficiência social. O

conduzir a mesma, mas não o faz (GRAMSCI,

currículo, por transmitir certos modos de ser e

1985).

validar certos conhecimentos, está intimamente
Segundo o texto, qual a característica do

ligado ao poder. O currículo, pelos seus modos de

professor de Educação Física?

endereçamento nos chama a ocupar determinadas
posições de sujeito. O currículo, por regular as

a)

ações dos sujeitos da educação, forma identidades.

b)

Alienado e pouco crítico profissionalmente.

(Currículo

n.2, pp.55-77,

c)

Intelectual e pouco atuante profissionalmente.

Jul/Dez 2008 MARIO LUIZ F. NUNES e KÁTIA

d)

Crítico e muito atuante profissionalmente.

RÚBIO ISSN 1645-1384).

e)

Intelectual e muito atuante socialmente.

sem

Fronteiras, v.8,

Politizado e pouco atuante profissionalmente.

O texto trata:
a)

Da função social do currículo na transformação do
sujeito.

b)

Da dicotomia entre currículo e identidade social.

c)

Do currículo de Educação Física não deve ser
composto por conceitos políticos.

d)

O currículo e o seu poder de regular as ações dos
sujeitos da educação.

e)

Da Educação Física apresentando significado e
espaço

na

sociedade

dominante,

fazendo-se

necessárias escolarização e organização política.
45. Quais os três eixos apresentados no texto.
a)

Política

educacional

conservadora

–

poder

b)

Currículo – forma a identidade – novas gerações.

–

currículo.
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48. Leia o texto.

aprendizagem escolar, contribuindo para que este
se consolide; por isso é importante que a escola as

TEXTO V

considere e as integre ao trabalho. Porém, algumas
vezes, essa mesma influência pode apresentar

a)

Nem sempre é fácil ter uma concepção de

obstáculos à aprendizagem escolar, ao indicar uma

mundo que seja própria; normalmente se aceita a

direção diferente, ou mesmo oposta, daquela

concepção tradicional criada ou imposta por outros

presente no encaminhamento escolar. É necessário

ou se assume a do grupo social em que se vive. É

que a escola considere tais direções e forneça uma

preferível que a sociedade continue assim, pois o

interpretação

mundo realmente é dos mais aptos e preparados, ou

intervenção pedagógica favoreça a ultrapassagem

seja, qualquer luta social é em vão. (GRAMSCI,

desses obstáculos num processo articulado de

1985).

interação e integração.

Para contrapor esta premissa, o professor deve

Marque

procurar ser:

afirmações CORRETAS:

Politizado – crítico – comprometido.

a)

b)

Profissional – acrítico – especialista.

b)

I – III – IV.

c)

Conservador – impassível – crítico.

c)

I – II – III.

d)

Preparado – comprometido – impassível.

d)

II – III – IV.

e)

Impassível – comprometido – politizado.

e)

I – II – IV.

a

dessas

diferenças,

alternativa

que

para

apresenta

I – II – III – IV.

49. Com relação aos fundamentos e princípios dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, quais são as
afirmativas CORRETAS?
I.

Propor

uma

prática

educativa

adequada

às

necessidades

sociais,

políticas,

econômicas

e

culturais da realidade brasileira, que considere os
interesses e as motivações dos alunos e garanta as
aprendizagens essenciais para a formação de
cidadãos

autônomos,

críticos

e

participativos,

capazes de atuar com competência, dignidade e
responsabilidade na sociedade em que vivem.
II.

Além da capacitação para habilitações em termos
das especializações tradicionais, também formar os
estudantes em termos de sua capacitação para a
aquisição

e

o

desenvolvimento

de

novas

competências, em função de novos saberes que se
produzem

e

demandem

um

novo

tipo

de

profissional, preparado para poder lidar com novas
tecnologias e linguagens, capaz de responder a
novos ritmos e processos.
III. Propor a condução do aluno até ao contato com as
grandes realizações da humanidade: obras primas
da literatura e da arte, raciocínios e demonstrações
plenamente

elaborados,

aquisições

científicas

atingidas pelos métodos mais seguros. Estas
realizações constituirão para o aluno modelos que o
guiarão, transformando-se em alegria e elevação,
propiciando

o

desabrochar

da

sua

própria

personalidade.
IV. Respeitar
normalmente

outras

influências

somam-se

ao

sociais

que

processo

de

que
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50. Com relação à Lei n. 9.615/98, batizada como "Lei

explorados para estimular a reflexão e, dessa

Pelé", podemos afirmar que:
I.

maneira, contribuir para a construção de uma

Esporte de rendimento, praticado segundo normas

visão crítica em relação à prática e aos valores

gerais desta Lei e das regras de práticas

inseridos na disciplina e no meio social, estão

desportivas, nacionais e internacionais, com a

bem presentes nas aulas de Educação Física.

finalidade de obter resultados e integrar pessoas e

II.

III.

Procura democratizar, humanizar e diversificar
prática pedagógica

nações.

ampliar, de uma visão apenas biológica, para
um trabalho que incorpore as dimensões

regras adaptáveis, compreendendo o lazer, a

afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos.

recreação e os jogos cooperativos com a finalidade

Incorporam de forma organizada, as principais

de contribuir para exaltação de aspectos afetivos,

questões que devem ser consideradas no

respeito, de empatia e liberdade de ação.

desenvolvimento de um trabalho profissional,

Esporte

subsidiando as discussões, os planejamentos e

de participação, praticado de modo

voluntário,

compreendendo

as

desportivas

praticadas

a

com

modalidades
finalidade

as avaliações da prática da Educação Física

de

nas escolas.
(

)

Vivenciar diferentes práticas corporais advindas

plenitude da vida social, na promoção da saúde e

das mais diversas manifestações culturais e

educação e na preservação do meio ambiente.

que

Esporte educacional, praticado nos sistemas de

combinação de influências está presente na

ensino e em formas assistemáticas de educação,

vida cotidiana. Além disso, esse conhecimento

evitando-se

competição

contribui para adoção de uma postura não

exagerada de seus praticantes, com a finalidade de

preconceituosa e discriminatória diante das

alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e

manifestações e expressões dos diferentes

a sua formação para o exercício da cidadania e a

grupos étnicos e sociais e às pessoas que dele

prática do lazer.

fazem parte.

a

seletividade,

a

se

enxergue

como

essa

I.

A – A – A – C – B.

b)

II – III - IV.

II.

A – B – A – C – A.

c)

I – III - IV.

III. A – A – B – C – B.

d)

I - III.

IV. B – B – B – C – A.

e)

I – II - IV.

V.

51. Observe a legenda para identificar as afirmações

B – B – B – B – B.

52. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais,

abaixo.

os critérios de seleção e organização dos
conteúdos para o Ensino Fundamental incluem;

LEGENDA
Parâmetros Curriculares Nacionais.

a)

Relevância social – características dos alunos.

B–

Educação Física no Ensino Fundamental.

b)

Esporte de alto rendimento – jogos.

C–

Formação do Profissional.

c)

Ginástica artística – expressão corporal.

d)

Arte contemporânea – ritmo musical.

e)

Lutas corporais – conhecimento corporal.

A–

)

Dá ao aluno informações sobre o próprio corpo,
sua estrutura física e interação com o meio
social em que vive. Estudam-se noções básicas
da

anatomia,

da

fisiologia,

dos

aspectos

biomecânicos e bioquímicos do corpo humano.
(

)

Por meio delas, o aluno caracteriza diferentes
movimentos expressivos, sua intensidade e
duração,

manifestações

que

combinam

expressões e sons, como danças, mímica e
brincadeiras cantadas.
(

variada

A sequência CORRETA é:

II - IV.

(

da área, buscando

Esporte lúdico, praticado de maneira livre com

Estão CORRETAS as afirmações:
a)

)

a

contribuir para a integração dos praticantes na

IV.

(

comunidades do País, e estas com as de outras

)

Assuntos interdisciplinares que devem ser
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53. Complete as lacunas com palavras que se

as pessoas que apresentavam algum tipo de

apresentam na única opção CORRETA:

deficiência possuíam um tratamento regado

Na concepção de Luckesi (2001), ____________é

pela indiferença pelos corpos ditos "normais".

acolher o aluno no seu ser e no modo de ser

Os corpos "deficientes" eram encarados como

para, a partir daí, decidir o que fazer. Isso implica

endemoniados, incapazes, incomunicáveis e

na possibilidade de verificar uma situação da

inúteis, enfim, tudo que se relacionava a não

forma como se apresenta, para depois intervir.

capacidade

Agindo

inferioridade.

dessa

forma,

o

processo

de

fazer

e,

portanto,

de

_____________será visivelmente progressivo.
a)

Doutrinar – educativo.

Marque

b)

Planejar – ensino – aprendizagem.

sequência CORRETA:

c)

Ensinar – ensino – aprendizagem.

a)

F – V – V – F.

d)

Avaliar – avaliativo.

b)

F – F – F – V.

e)

Desenvolver – educativo.

c)

V – F – F – V.

d)

V – F – V – F.

e)

V – V – F – V.

54. Uma avaliação para que atinja seus objetivos

a

única

opção

que

representa

a

deve proporcionar ao educando um ‘feedback’
que o oriente no processo de aprendizagem e na

56. Assinale a alternativa que aponta a abordagem

autonomia do saber, NÃO sendo possível tal

que está centrada no ensino dos esportes,

procedimento

concebida para a Educação Física Escolar, que

sem

a

articulação

de

dois

aspectos interligados, que são:

busca uma ampla reflexão sobre a possibilidade

Diagnóstico – intervenção.

de ensinar os esportes pela sua transformação

b)

Análise – reflexão.

didático-pedagógica e de tornar o ensino escolar

c)

Reflexão – ação.

em uma educação de crianças e jovens para a

d)

Observação – diagnóstico.

competência crítica e libertária. Coloca ainda,

e)

Intervenção – reflexão.

que seja necessário orientar o ensino num

a)

processo
55. Assinale ( V ) ou ( F ) quando a afirmativa for
VERDADEIRA ou FALSA.
(

)

de

desconstrução

de

de esportes autoritários e domesticadores.

A inclusão das pessoas com deficiência na vida

a)

Crítico – superadora.

escolar e social supõe uma profunda mudança

b)

Construtivista – interacionista.

na maneira de pensar do professorado e uma

c)

Concepção de aulas abertas.

mudança no conteúdo e nos estilos de ensinar.

d)

Crítico – emancipatória.

No caso da Educação Física e do Esporte

e)

Educação física plural.

devem ser considerados dentro do currículo
como

matérias

formativas

e

não

complementares.
(

)

Art. 3º do decreto nº 5.626, de 22 de dezembro
de 2005 a linguagem de Libras deve ser
inserida como disciplina curricular obrigatória
nos cursos de formação de professores para o
exercício do magistério, em nível médio e
superior.

(

)

A lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
define acessibilidade como impossibilidade e
não condição de alcance para utilização, com
segurança

e

autonomia,

mobiliários

e

equipamentos

dos

espaços,

urbanos,

das

edificações, dos transportes e dos sistemas e
meios de comunicação, por pessoa portadora
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
(

)

imagens

negativas que o aluno interioriza na sua prática

Para Gaio e Porto (2006), a história revela que
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57. Aponte a abordagem que está centrada na
atividade

lúdica

como

impulsionadora

c)

dos

das

aprendizagens

significativas,

estimule

a

imaginação;

cria

se o equilíbrio e força dinâmica.
d)

espontâneas e exploratórias da criança e de
suas relações interpessoais. Busca analisar e

que

movimentos e simboliza mediante o jogo; melhora-

processos de desenvolvimento e aprendizagem.
Trata

Material

Material manipulável; lança, golpeia, diferencia
tamanhos; incita o crescimento longitudinal.

e)

Material que transforme o espaço; abraça, beija e

interpretar o jogo infantil e seus significados

simboliza com afeto; melhora-se a organização

como

espacial.

objetivos

funcionais,

em

que

os

mecanismos de regulação entre o sujeito e seu
meio permitem o jogo da adaptação que implica

60. Luckesi (apud Ramos, 2000) descreve “... um

nos processos de assimilação e acomodação,

sentimento, atitude do sujeito envolvido na ação,

em que a assimilação é a transformação das

que se refere a um prazer de celebração em

estruturas próprias em função das variáveis do

função

meio exterior.

atividade,

a)

Sistêmica.

acompanha

b)

Construtivista.

verdadeiras” (pág.52).

c)

Crítico – superadora.

d)

Psicomotricista.

e)

Humanista.

58. Complete a afirmação com as palavras que se

do

envolvimento
a

sensação
as

coisas

genuíno
de

plenitude
significativas

Esta descrição se refere a;
a)

Jogo cooperativo.

b)

Esporte educacional.

c)

Ludicidade.

apresentem na única alternativa CORRETA:

d)

Folclore.

___________ surgiu no Brasil num movimento

e)

Danças regionais.

que ganhou força e foi sistematizado, exercendo
influência direta na educação moral, intelectual e
física do povo brasileiro. Torna-se importante
para o país no sentido de combater grandes
surtos epidêmicos e doenças, que significavam
graves riscos à população. ________________
deveria ser formado (a) por um corpo saudável,
que fosse útil e produtivo. Foi pela influência
destes modelos que se introduziu a Ginástica
nos Colégios a princípio para os homens, em
seguida também para as mulheres, com alguma
resistência.
a)

O higienismo – A sociedade.

b)

A saúde renovada – O cidadão.

c)

A eugenização – A sociedade.

d)

O método francês – O homem.

e)

O método sueco – O homem.

59. Relacionado exclusivamente à Educação Infantil,
escolha a alternativa que faça a correlação
apropriada entre o material a ser utilizado na
Educação Física para a criança de 3 a 5 anos e
as conseqüências da atividade proposta.
a)

Material que estabeleça obstáculos; trepar, desviar,
tentar; avança-se no desenvolvimento intelectual e
afetivo.

b)

com

Material que produza sons; percebe intensidades,
durações; melhora-se a organização temporal e
coordenação.
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PRODUÇÃO TEXTUAL
Escolha uma das propostas seguintes para a sua produção textual.
PROPOSTA 1
“QUE IMPORTA RESTAREM CINZAS/SE A CHAMA FOI BELA E ALTA?” (Mário Quintana). Escreva uma carta que
se encerre com esses versos. Lembre-se de que o texto deve justificar esse desfecho.
PROPOSTA 2
“Enfim, veio a grata notícia da aprovação por parte do Congresso Nacional, de tornar obrigatório o ensino religioso
nas escolas públicas e privadas. (...) Trata-se de uma medida salutar, até porque o nosso povo está a ignorar a
existência de Deus,... . Sem dúvida, isso iria contribuir, com o decorrer dos tempos, para reduzir essa onde terrificante
de crimes pelos quais a sociedade está passando. (...)” (AMORIM, Edgar. Ensino Religioso. Diário do Nordeste,
25/out/2009.)
Nesse texto jornalístico, está explícita a opinião do seu autor a respeito de um tema polêmico, para a qual ele elenca
justificativa. Na condição de educador, construa um Artigo de opinião em que você se posicione acerca desse
tema também, utilizando-se de argumentos convincentes.
PROPOSTA 3
“Em decorrência dos últimos episódios de violência no Rio de Janeiro gerados por confrontos entre militares
e traficantes, a Polícia Federal realizou a transferência de dez presos do Rio de Janeiro para Mato Grosso do
Sul” (em 25/out/2009). O número de mortos passa de quarenta. O tema violência no Brasil, mais uma vez, é
destaque nos jornais nacionais e internacionais. Após uma reflexão sobre esse tema, construa um Editorial
para ser publicado num jornal de grande circulação local, no qual se posicione sobre esse problema,
apontando, também, possíveis soluções.
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