
Informações ao candidato:

Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:

a) uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova;

b) este caderno com o nome do cargo a que você está concorrendo e o enunciado das 

50 questões, sem repetição ou falha.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.

Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas;

b) conferir seu nome e número de inscrição;

c) assinar, no espaço reservado, com caneta esferográfica de tinta preta, a folha de respostas.

Verifique se o material está em ordem, se seu nome e seu número de inscrição são os que aparecem 

na folha de respostas; caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a folha de respostas.

O rascunho no caderno de questões não será levado em consideração.

O tempo disponível para esta prova será de 4 (quatro) horas.

O candidato somente poderá sair do local de prova, sem levar o caderno de questões, após 

1 (uma) hora do seu início.

O candidato somente poderá sair levando o caderno de questões após 3 (três) horas do início da 

prova.

Quando terminar, entregue a folha de respostas ao fiscal.

Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ata de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

A invasão bárbara 

A palavra “bárbaro” provém do grego antigo e significa “não 
grego”. Era como os gregos designavam os estrangeiros e os 
povos cuja língua materna não era a sua. Porém, foi no Império 
Romano que a expressão passou a ser usada com a conotação 
de “não-romano” ou “incivilizado”. O preconceito em relação 
aos povos que não compartilhavam os mesmos hábitos e 
costumes é natural dos habitantes dos grandes centros 
econômicos, sociais e culturais. Atualmente, uma das acepções 
da expressão “bárbaro” equivale a não-civilizado, brutal ou cruel. 

No uso informal, “bárbaro” também qualifica pessoas ou 
coisas com atributos positivos: muito bonito, ótimo, muito 
afável, compreensivo, uma idéia muito interessante, segundo 
o dicionário Houaiss. 

Eu creio que ainda é uma questão civilizatória. Ou seja, o 
mundo está em transformação. Tudo está se modificando de 
forma rápida. Não seria diferente no âmbito da educação. 

Uma fala importante do professor Gumercindo de Andrade, 
da rede pública de ensino, nos faz pensar. Ele diz, inspirado em 
Paulo Freire, que “o professor, hoje, não vai mais partir do 
pedagógico para o mundo real. Ele vai partir do mundo real para 
o pedagógico”. Isso significa que a escola começa se alimentar 
da inteligência coletiva que emerge da rede. Uma revolução 
não-televisionada que rompe os muros da educação. 

Na verdade, essa barreira já foi destruída. “Os limites que 
separam nossas conversações parecem o Muro de Berlim hoje, 
mas eles realmente são apenas uma amargura. Nós sabemos 
que eles cairão. Nós iremos trabalhar de ambos os lados para 
derrubá-los (...) As conversações em rede podem parecer 
confusas, podem soar confusas. Mas nós estamos nos 
organizando mais rápido que eles. Nós temos ferramentas 
melhores, novas idéias, nada de regras para nos fazer mais 
lentos”1. Independentemente de querermos ou não, a cultura de 
rede está rompendo as sólidas estruturas concretadas desde a 
modernidade. Não podemos mais explicar o mundo a partir da 
ótica cartesiana. Descartes não dá mais conta de atender à 
complexidade do caos. As relações em rede formam multidões 
que atuam sem controle central, na concretude de um outro 
paradigma. Ninguém sabe aonde essa transformação vai 
chegar. Mas sabemos que nada será como antes. 

Relembremos Pierre Levy: “ainda que as pessoas aprendam 
em suas experiências profissionais e sociais, ainda que a escola 
e a universidade estejam perdendo progressivamente seu 
monopólio de criação e transmissão do conhecimento, os 
sistemas de ensino públicos podem ao menos dar-se por nova 
missão a de orientar os percursos individuais no saber e 
contribuir para o reconhecimento do conjunto de know-how das 
pessoas, inclusive os saberes não-acadêmicos. As ferramentas 
do ciberespaço permitem considerar amplos sistemas de testes 
automatizados acessíveis a todo o momento e redes de 
transação entre a oferta e a demanda de competência. Ao 
organizar a comunicação entre empregadores, indivíduos e 
recursos de aprendizado de todas as ordens, as universidades 
do futuro estariam contribuindo para a animação de uma nova 
economia do conhecimento”. Esta é a hora de fomentar 
incertezas, pois incertezas trazem nas entrelinhas uma 
descoberta, a busca pelo aprendizado. 

Isso tudo é bárbaro! Somos estrangeiros no nosso próprio 
mundo. Imigrantes do conhecimento. Somos aqueles que 
atingem seus objetivos com trabalho e resiliência. E é certo 
que venceremos. Somos a invasão bárbara. 
1 Manifesto Cluetrain 

(Hernani Dimantas. ,
setembro de 2008, com adaptações.) 

1
A respeito do texto, analise os itens a seguir: 

I. O texto aponta para uma imagem positiva dos vocábulos 
“invasão” e “bárbara”, que compõem o título.  

II. Ao abordar o tema da educação, sustenta a necessidade 
urgente de reformulação da escola e das academias para 
desconstruírem sua noção de centros produtores de 
saber.  

III. Pode-se afirmar que a fala do professor, no contexto 
contemporâneo, agrega uma ampliação de sentido da fala 
de Paulo Freire. 

Assinale: 

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

2
É correto afirmar que o texto tem um caráter: 

(A) eminentemente expositivo. 
(B) argumentativo. 
(C) descritivo. 
(D) narrativo. 
(E) descritivo-narrativo. 

3
“...  a escola e a universidade estejam perdendo 
progressivamente seu monopólio de criação e transmissão do 
conhecimento, os sistemas de ensino públicos podem ao 
menos dar-se por nova missão a de orientar os percursos 
individuais no saber e contribuir para o reconhecimento do 
conjunto de know-how das pessoas, inclusive os saberes não-
acadêmicos.” (L.41-47) 

O termo grifado no trecho acima não pode ser substituído 
por: 

(A) embora. 
(B) não obstante. 
(C) conquanto. 
(D) porquanto. 
(E) mesmo que. 

4
“Ninguém sabe  essa transformação vai chegar.” (L.38-
39)

Uma das freqüentes dificuldades no uso da língua reside na 
opção entre o uso do  e do , grifado na frase acima. 
Assinale a alternativa em que não se tenha empregado a 
forma correta. 

(A) As escolas onde estivemos estavam bem conservadas. 
(B) Estivemos naquela cidade onde se deu o encontro de 

professores. 
(C) Sabemos onde nossos projetos pretendem chegar. 
(D) A nossa preocupação era onde entregar os relatórios.  
(E) Haveria, sempre, um lugar onde pudéssemos descansar 

nossas angústias.  
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“Descartes não dá mais conta de atender à complexidade do 
caos.” (L.35-36) 

Na frase acima, empregou-se corretamente o acento grave 
indicativo de crase. Assinale a alternativa em que isso não

tenha ocorrido. 

(A) Fomos à Campinas dos nossos antepassados.  
(B) O curso acontecerá de segunda à sexta. 
(C) Esperávamos chegar à casa dos nossos amigos antes do 

pôr-do-sol. 
(D) Não poderíamos deixar que tudo ficasse à custa dele.  
(E) Antes de ir à Espanha, passei por Portugal. 

6
“A palavra ‘bárbaro’  do grego antigo e significa ‘não 
grego’.” (L.1-2) 

Assinale a alternativa em que não se tenha flexão correta do 
verbo destacado no trecho acima. 

(A) provêm 
(B) proveio 
(C) provieste 
(D) provisse 
(E) provimos 

7
“Atualmente, uma das acepções da expressão ‘bárbaro’ 
equivale a , brutal ou cruel.” (L.8-9) 

Na frase acima, a palavra destacada foi grafada corretamente 
com hífen. Assinale a alternativa em que o hífen não seria 
adequado. 

(A) Ele se comportou como um operário-padrão. 
(B) Temos uma reunião na Secretaria-Geral de Ensino. 
(C) Nos trabalhos escolares, é sempre importante indicar as 

palavras-chave.
(D) Foi homenageado como um verdadeiro mestre-escola. 
(E) Eu, abaixo-assinado, requeiro minha matrícula. 

8
“Esta é a hora de fomentar incertezas, pois incertezas trazem 
nas entrelinhas uma descoberta, a busca pelo aprendizado.” 
(L.54-56)

A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir: 

I. O vocábulo “Esta” tem no texto a função de resgatar uma 
idéia anterior. 

II. A última vírgula do texto poderia ser substituída por dois-
pontos. 

III. O termo “nas entrelinhas” poderia vir entre vírgulas. 
Assinale:  

(A) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
(C) se apenas os itens II e III estiverem corretos. 
(D) se nenhum item estiver correto.  
(E) se todos os itens estiverem corretos. 

9
Assinale a alternativa em que se encontre uma boa 
combinação de sentidos para  (L.59) no texto. 

(A) resistência e adaptabilidade 
(B) desfiguração e perseverança 
(C) deformação e delusão 
(D) variação e amência 
(E) reformação e descensão 

10

(http://www.webcomix.com.br/quadrizoom) 

Na tirinha acima, utilizou-se corretamente a palavra “senso”, 
normalmente confundida com “censo”. 

Assinale a alternativa em que tenha havido uma troca da 
palavra correta por outra provocando inadequação de sentido 
na frase. 

(A) Como queria que ninguém me visse, fiz de tudo para 
passar desapercebido pela multidão. 

(B) Tomei aquela atitude por descargo de consciência. 
(C) Tive de reabastecer minha despensa. 
(D) Amanhã haverá mais uma sessão de imprensa para avaliar 

o filme a ser lançado brevemente.  
(E) Receberemos uma quantia vultosa por aquele simples 

serviço.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

11
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB  se 
define como sendo mais do que apenas um indicador 
estatístico. Ele nasceu como condutor de política pública pela 
melhoria da qualidade da educação, tanto no âmbito nacional, 
como nos estados, municípios e escolas.  

Seu objetivo é não apenas o diagnóstico atualizado da 
situação educacional em todas essas esferas, mas também a 
projeção de metas individuais intermediárias rumo ao 
incremento da qualidade do ensino. 

As metas são exatamente isto: o caminho traçado de evolução 
individual dos índices, para que o Brasil atinja o patamar 
educacional que tem hoje a média dos países da OCDE. Em 
termos numéricos, isso significa evoluir da média nacional 3,8, 
registrada em 2005, para um IDEB igual a 6,0, na primeira fase 
do ensino fundamental. 

A planilha a seguir foi consultada no sistema do INEP para o 
município de Campinas (http://ideb.inep.gov.br/Site/): 

A partir do exposto acima, pode-se afirmar em relação a esse 
índice que: 

I. as metas são diferenciadas para cada rede e escola; 
II. mesmo quem já tem um bom índice deve continuar a 

evoluir;
III. os estados, municípios e escolas deverão melhorar seus 

índices e contribuir, em conjunto, para que o Brasil chegue 
à meta 5,0 em 2022; 

IV. no caso das redes e escolas com maior dificuldade, as 
metas prevêem um esforço mais concentrado, com um 
apoio do MEC mais específico para reduzir mais 
rapidamente essa desigualdade. 

Estão alinhadas com as diretrizes do IDEB os itens: 

(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I, II e IV, somente. 
(D) II, III e V, somente. 
(E) I,II e III, somente. 

12
Ao propor as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a 
Câmara de Educação Básica do CNE iniciou um processo de 
articulação com Estados e Municípios por meio de suas 
próprias propostas curriculares. As DCNs foram propostas 
ainda com a intenção de apresentar um paradigma curricular
para o Ensino Fundamental, que integra a Base Nacional 
Comum, complementada por uma Parte Diversificada, a ser 
concretizada na proposta pedagógica de cada unidade escolar 
do País. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais afirmam que: 
(A) as propostas pedagógicas das escolas estarão 

compartilhando princípios de responsabilidade, num 
contexto de flexibilidade teórico/metodológica de ações 
pedagógicas, em que o planejamento, o desenvolvimento 
e a avaliação dos processos educacionais revelem sua 
qualidade e respeito à eqüidade de direitos e deveres de 
alunos e professores.  

(B) os Parâmetros Curriculares Nacionais devem ser o 
documento catalisador de ações, na busca de uma 
melhoria da qualidade da educação, objetivando sanear os 
problemas que afetam a qualidade do ensino e da 
aprendizagem. 

(C) os princípios, fundamentos e procedimentos na Educação 
Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, deverão nortear, 
uniformizar e padronizar as propostas pedagógicas das 
escolas brasileiras na organização e avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem.  

(D) ao definir suas propostas pedagógicas, as escolas deverão 
minimizar o “impacto” da identidade pessoal de alunos, 
professores e outros profissionais e a identidade cultural 
de cada unidade escolar e de seus respectivos sistemas 
de ensino, permitindo, assim, uma padronização da 
qualidade do ensino oferecido. 

(E) É absolutamente necessário investir em uma educação 
com regime de escolaridade em ciclos, com qualidade 
pautada pela adoção de processos e estratégias que 
envolvam a construção de conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 

13
“

.”
(Paulo Freire)

Com base no trecho acima, pode-se entender que Paulo Freire 
defende a idéia de que: 

(A) a educação escolar está para além das questões sociais e 
políticas.  

(B) a ação educativa tem em seu poder os anseios sociais. 
(C) a escola é redentora das desigualdades sociais e 

econômicas.  
(D) a escola transforma e reproduz no interior de suas 

relações.  
(E) a educação é neutra em relação às questões políticas, 

sociais e culturais. 
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O movimento da década de 30, no Brasil, implementado por 
educadores como Anísio Teixeira e  Lourenço Filho, de 
extrema importância para a formação do pensamento 
pedagógico no Brasil, ficou conhecido como: 

(A) Educação para Todos. 
(B) Movimento Pioneiro Escolanovista. 
(C) Campanha Nacional para uma Educação de Qualidade. 
(D) Movimento por uma Educação Popular. 
(E) Otimismo Pedagógico. 

15
A escola, tal como a conhecemos hoje, é uma construção 
histórica recente. Na América Latina, os sistemas escolares se 
constituíram praticamente neste século. (...) Nas sociedades 
atuais, muitas são as formas de acesso ao conhecimento, não 
se podendo atribuir à escola a quase exclusividade desta 
função. (CANDAU, 2000) 

O acesso à escrita é direito de todos os cidadãos, é estratégia 
política de instrumentalizar a classe popular. (Kramer, 1993) 

Os trechos acima nos remetem ao debate contemporâneo 
acerca da função social da escola. 

A respeito desse debate, analise as afirmativas a seguir: 

I. Torna-se fundamental o letramento das classes populares 
e o diálogo entre diferentes saberes e culturas. 

II. A escola passa a ser o lugar da afirmação das identidades 
homogeneizadoras. 

III. A escola deixou de ser hoje, na nossa sociedade, o único 
espaço de circulação do conhecimento. 

IV. A escola assume novos papéis como a necessária busca 
pela igualdade, fraternidade e solidariedade. 

V. O papel social da escola hoje se coaduna com os ideais de 
uma pedagogia escolanovista.  

As afirmativas que se relacionam com o debate 
contemporâneo acerca do papel social da escola são: 

(A) a I e a II, somente. 
(B) a I e a III, somente. 
(C) a I, a II e a III, somente. 
(D) a II e a III, somente. 
(E) a III, a IV e a V, somente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16
A psicomotricidade defende uma ação educativa que deve 
ocorrer a partir dos movimentos espontâneos e das atitudes 
corporais da criança. A educação psicomotora refere-se à 
formação de base indispensável a todo ser humano, seja ele 
normal ou portador de necessidades especiais, para assegurar 
o desenvolvimento funcional e a interação com seu 
semelhante. A perspectiva da psicomotricidade está na 
proposição de um modelo pedagógico fundamentado na 
interdependência: 

(A) dos aspectos biológicos, culturais e racionais. 
(B) da razão, emoção e ambição positiva. 
(C) social, econômica e política do indivíduo na sociedade. 
(D) do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. 
(E) dos fatores exógenos atuantes no psiquismo humano. 

17
O acesso à educação é um direito do cidadão e um dever do 
Estado. A Educação Física é parte integrante do currículo 
escolar e, por conseguinte, um direito de todos os alunos. O 
professor deverá pensar constantemente sobre sua prática 
pedagógica, a fim de torná-la acessível a todos os alunos. 
Dessa forma, uma preocupação constante do professor: 
(A) é a aquisição de material esportivo de qualidade. 
(B) reside em encontrar alternativas para a não-exclusão. 
(C) é buscar, junto ao poder instituído, condições de trabalho. 
(D) está na pesquisa de novos equipamentos esportivos. 
(E) deve ser a busca incessante do melhor desempenho. 

18
Em um mundo convulsionado pela violência, o acesso e a 
fruição dos conhecimentos da Educação Física escolar devem 
constituir-se em direito e instrumento de transformação 
individual e coletiva, na busca da superação das 
desigualdades, da conduta ética de cooperação e 
solidariedade. E esses direitos devem permitir: 
(A) o crescimento das ações humanistas de controle social. 
(B) o desenvolvimento de estratégias de segurança pública. 
(C) o equilíbrio das relações entre as classes sociais por meio 

do esporte. 
(D) a conquista de posições no índice de desenvolvimento 

humano (IDH). 
(E) a humanização das relações pela prática de atividades 

físicas. 

19
Oportunizar, nas aulas de Educação Física escolar, vivências 
que permitam aos alunos pensar alternativas que façam com 
que eles próprios deixem de se auto-excluir de determinadas 
atividades deve ser uma preocupação do professor. Tais 
estratégias contribuem para a construção de práticas de auto-
estima necessárias nas aulas e no convívio social, a fim de 
que:

(A) os diferentes sejam reconhecidos pela turma. 
(B) as diferenças possam ser respeitadas. 
(C) os estigmas da diferença sejam proibidos. 
(D) as semelhanças sejam valorizadas. 
(E) as injustiças sociais sejam sanadas. 

20
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) inovou bastante 
quanto à liberdade e autonomia que deu às escolas, 
especialmente com a possibilidade de se construir o seu 
projeto político-pedagógico, que deverá ser elaborado por 
toda a comunidade escolar (direção, professores, funcionários, 
alunos, pais e outros membros da comunidade). Suas 
propostas político-pedagógicas significam uma oportunidade 
dada às escolas de eleger os aspectos que: 

(A) são fundamentais para o seu desenvolvimento de acordo 
com a sua realidade. 

(B) mais interessam aos professores como promoção 
profissional e aprovação. 

(C) atendem ao corpo docente no sentido da realização 
profissional e da eficiência. 

(D) são fundamentais na ascensão profissional de todo o 
corpo discente. 

(E) poderão contribuir para a redução da criminalidade do país 
como um todo. 
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A preocupação maior da escola deve ser o melhor 
atendimento ao aluno. O projeto político-pedagógico deve 
partir da avaliação objetiva das necessidades e expectativas 
de todos os segmentos da comunidade escolar. O surgimento 
de tal projeto representa um grande avanço, na medida em 
que muitas decisões relevantes são tomadas pela comunidade 
escolar e: 

(A) pelos representantes das classes dominantes. 
(B) pela elite politicamente dominante. 
(C) não mais somente nos gabinetes das secretarias de 

Educação. 
(D) não mais pelo diretor da unidade escolar. 
(E) pelo governo federal prioritariamente. 

22
É urgente a busca de uma identidade maior entre a Educação 
Física escolar, enquanto componente curricular responsável 
pela formação da cidadania, que deve participar de todo o 
processo relacionado à dinâmica escolar, e os complexos 
contextos:

(A) biológicos, psicológicos, sociais e antropológicos. 
(B) afetivos, cognitivos, psicológicos e motores. 
(C) históricos, culturais, sociais e econômicos. 
(D) sociológicos, antropológicos, psicológicos e étnicos. 
(E) sociais, financeiros, culturais e étnicos. 

23
O projeto político-pedagógico da escola pode ser inicialmente 
entendido como um processo de mudança e de antecipação 
do futuro que estabelece princípios, diretrizes e propostas de 
ação para: 

(A) manter o , apaziguar e continuar no caminho já 
conhecido.

(B) continuar a jornada histórica, manter e seguir o caminho 
do êxito. 

(C) esclarecer dúvidas, manter a jornada e continuar no 
desenvolvimento. 

(D) dirimir dúvidas, manter o  e dar significado à 
teoria conhecida. 

(E) melhor organizar, sistematizar e significar as atividades 
desenvolvidas. 

24
Contemporaneamente, a fundamentação teórico-científica da 
Educação Física escolar que aborda as relações do corpo 
humano com o meio ambiente constata uma tentativa de 
superação das dicotomias, buscando uma compreensão 
holística do ser humano em corpo, mente e alma, ou, pelo 
menos, em dimensões afetivas, sociais, psicológicas e 
motoras, respeitando-se: 

(A) a subjetividade e as diferenças individuais. 
(B) o biorritmo e as carências individuais. 
(C) a objetividade individual e as necessidades especiais. 
(D) a objetividade e as necessidades individuais. 
(E) o humor e as diferenças individuais. 

25
A Educação Física escolar deverá trabalhar a integração do ser 
humano com o meio ambiente, que é físico, social, cultural, 
político, econômico, etc.  Ao professor compete elaborar aulas 
nas quais os alunos possam conhecer, usufruir e transformar 
os limites e as possibilidades do seu próprio corpo em 
interação com o meio ambiente. Aulas em que possam 
também apreender de forma crítica a estética corporal e os 
modismos que: 

(A) são necessários à pertença social e ao consumismo. 
(B) estimulam o consumo racional. 
(C) atendem às necessidades do povo. 
(D) são veiculados pela mídia a respeito das práticas 

corporais. 
(E) orientam o consumismo racional. 

26
Vivenciar sensações, sentimentos e conhecer o próprio corpo 
naturalmente é o princípio do conhecimento. Espera-se que o 
aluno, na Educação Física escolar, amplie o conhecimento 
sobre o seu próprio corpo, seus sistemas orgânicos, sua 
subjetividade e afetividade interpessoal. O corpo humano está 
em constante interação consigo mesmo, com os outros, com 
a cultura, enfim, com o mundo que nos cerca. É necessário 
que o professor de Educação Física escolar saiba como 
ensinar os conteúdos e, nesse sentido,  precisam: 

(A) de boa remuneração, visto que a qualidade tem custo. 
(B) compreendê-los antes de ensiná-los, porque ensinar 

engloba compreender, refletir e criticar. 
(C) de uma infra-estrutura de qualidade, para efetivar o 

processo de ensino-aprendizagem. 
(D) de equipamentos e área física de qualidade e dentro dos 

padrões oficiais. 
(E) condições sociais, econômicas e políticas para 

continuarem no magistério. 

27
Na pedagogia, a categoria interação deve ser trabalhada no 
sentido de estimular a consciência para a necessidade de 
superarem-se situações conflituosas, não somente no jogo ou 
no esporte, mas entre todos os membros da comunidade 
escolar (professores, funcionários e alunos). Para tanto, é 
relevante desenvolver, no processo de ensino-aprendizagem, 
possibilidades de um agir: 

(A) individual, autêntico e egocêntrico. 
(B) individualizado, perfeccionista e pleno. 
(C) participativo, individualista e autônomo. 
(D) respeitoso, magnânimo e altivo. 
(E) cooperativo, participativo e solidário. 

28
O jogo e o esporte oportunizam possibilidades múltiplas de 
vivências em suas práticas. Não se podem evitar, porém, 
todas as situações de conflito, até mesmo porque o conflito é 
inerente à existência humana. O papel do professor de 
Educação Física escolar deve ser o de mediador desses 
conflitos, que deverão ser resolvidos na maioria das vezes: 

(A) pela coordenação disciplinar da escola. 
(B) com a advertência ou punição necessária. 
(C) por meio do diálogo e do respeito. 
(D) pelo inspetor de alunos e a direção da escola. 
(E) com a necessária repreensão e comunicação aos pais. 
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29
A qualidade de vida, entendida como fenômeno que se inter-
relaciona com as diversas dimensões do ser humano, deverá 
receber a devida atenção na Educação Física escolar. Sua 
compreensão inclui aspectos como condições materiais, infra-
estrutura das comunidades, condições sociais, meio ambiente 
e um aspecto muito relevante ligado: 
(A) à saúde física e mental. 
(B) ao desempenho físico de alto nível. 
(C) à performance de competição. 
(D) ao trinômio afetivo-cognitivo-psicomotor. 
(E) à competição diária pela vida. 

30
Desde a Antiguidade, os seres humanos vivenciam 
experiências significativas por meio dos jogos. Vários achados 
arqueológicos e evidências históricas mostram que o jogo 
acompanhou não apenas a evolução histórica, mas esteve e 
continua presente em todas as civilizações. Na Educação 
Física escolar, o jogo deve ser prioritariamente trabalhado 
como:
(A) conteúdo da área. 
(B) atividade recreativa. 
(C) algo que complemente a grade de horários. 
(D) competição interclasse. 
(E) competição intercolegial. 

31
Os jogos podem variar em complexidade de regras. 
Adequando-se a cada faixa etária determinado conjunto de 
regras, os jogos devem ser divertidos e prazerosos para os 
praticantes. Diferentemente do esporte, cujo processo de 
ensino-aprendizagem é efetivado em partes, aprende-se o 
jogo, em geral, priorizando-se a ludicidade: 
(A) por ensaio estímulo–resposta. 
(B) por método indireto. 
(C) por ensaio erro–acerto. 
(D) utilizando os fundamentos esportivos. 
(E) pelo método global. 

32
Na Educação Física escolar, todos podem e devem jogar; 
entretanto, a complexidade e a exigência de cada jogo devem 
ser adaptadas às características da turma, observando-se: 

(A) a classe social e o nível técnico dos alunos.  
(B) o cabedal de conhecimentos e a aptidão física dos alunos. 
(C) o nível técnico e a aptidão física dos alunos. 
(D) a compreensão e a habilidade dos alunos. 
(E) a performance física e o nível técnico dos alunos. 

33
Algumas características marcantes da modernidade, tais como 
alimentação industrializada com grande potencial engordativo, 
meios de locomoção e máquinas que substituem o fazer 
humano, contribuem para o crescimento de doenças de 
origem hipocinética. Esse fenômeno contemporâneo, já 
manifesto em crianças em idade escolar, é responsável por 
um estilo de vida: 

(A) mais sedentário e menos mórbido. 
(B) mais mórbido e menos doentio. 
(C) menos ativo e mais sedentário. 
(D) mais moderno e menos ativo. 
(E) menos dinâmico e mais saudável. 

34
Na relação professor–aluno deve existir o sentimento de 
empatia. A autoridade do professor deve ser exercida sem 
autoritarismo em um ambiente cooperativo e inclusivo em que  
o professor: 
(A) colabora, destaca, classifica, seleciona, ranqueia e eleva. 
(B) cumprimenta, eleva, seleciona, reprime, destaca e premia. 
(C) estimula, apóia, valoriza, cumprimenta, promove e pretere. 
(D) apóia, estimula, incentiva, valoriza, promove e acolhe. 
(E) promove, organiza, ordena, seleciona, premia e eleva. 

35
Todos os alunos precisam perceber, na atitude de seus 
professores, o sentimento de respeito e de incentivo, isto é, 
de ajuda efetiva no crescimento do ser humano que ali está no 
processo de ensino-aprendizagem. Pelo lugar que ocupa, o 
professor de Educação Física escolar exerce grande influência 
sobre seus alunos. A forma como se relaciona influencia não 
só as relações que estabelece com eles, mas também: 

(A) a sua percepção de como a sociedade o vê. 
(B) a construção da sua auto-imagem. 
(C) o seu agir perante a pátria. 
(D) o seu sucesso profissional. 
(E) a sua opção como profissional. 

36
Pode-se jogar contra o outro na competição, ou jogar com o 
outro na cooperação. A postura cooperativa deve estar 
presente em todas as aulas; todos devem ter a oportunidade 
de jogar sem se sentirem excluídos. A cooperação surge, na 
Educação Física escolar, quando o sentido da palavra vitória é 
ressignificado no processo ensino-aprendizagem, ficando 
explícita quando: 

(A) a vitória é a expressão do êxito para que o objetivo de 
alguém seja alcançado. 

(B) a competição surge, e o objetivo é conseguir a melhor 
classificação na tabela. 

(C) se trabalha para alcançar um objetivo comum, com êxito 
para todos. 

(D) o sentimento de levar vantagem e ganhar contagia 
determinada equipe. 

(E) a satisfação de levar vantagem e ganhar é sublimada pela 
vitória.

37
Intrincados mecanismos determinam as condições de vida 
dos seres humanos, como nascem, vivem e morrem. Entre os 
inúmeros fatores determinantes da condição de saúde e 
qualidade de vida, incluem-se os condicionantes biológicos, o 
meio físico e: 

(A) o meio de vida individual. 
(B) o meio socioeconômico e cultural. 
(C) a herança genética e cultural. 
(D) a herança social e econômica. 
(E) o cabedal de conhecimentos acumulados. 
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38
A perda das adaptações fisiológicas e de desempenho ocorre 
rapidamente quando o aluno encerra sua participação no 
exercício regular de um programa de treinamento ou 
condicionamento físico. Tal fenômeno denomina-se princípio: 

(A) da não-continuidade. 
(B) do não-treinamento. 
(C) do retreinamento. 
(D) do destreinamento específico. 
(E) da reversibilidade. 

39
O processo saúde/doença é inerente à vida. Conhecimentos, 
dores e perplexidades associadas às enfermidades, bem 
como ações para a conquista da longevidade, do vigor físico e 
mental e da qualidade de vida deverão fazer parte do conteúdo 
das áreas do ensino. Compreender a saúde e a qualidade de 
vida por meio das interfaces relacionadas às condições de 
alimentação, habitação, higiene, renda, meio ambiente etc., 
tendo com referencial a realidade na qual a escola está 
inserida, deve ser a melhor opção. É um equívoco, na 
Educação Física escolar, reduzir as questões referentes à 
saúde e à qualidade de vida dos alunos à mera abordagem: 

(A) anátomo-fisiológica. 
(B) didático-pedagógica. 
(C) acadêmico-institucional. 
(D) filosófico-administrativa. 
(E) disciplinar-administrativa. 

40
Dentro da perspectiva inclusiva, o professor de Educação 
Física escolar não só deve valorizar todos os alunos 
independentemente da classe social, cor da pele, gênero, 
credo ou habilidade motora, como também deve promover 
debates sobre o significado: 

(A) da descriminação, da segregação e da eugenia. 
(B) do preconceito, da discriminação e da exclusão. 
(C) do desempenho, da performance e da aptidão física. 
(D) do condicionamento físico, da qualidade de vida e da 

performance. 
(E) da descriminação, do preconceito e da qualidade de vida. 

41
O movimento humano é carregado de sentido, emoção, 
sentimento etc. É preciso discutir esse movimento sob uma 
perspectiva histórica, visando à sua inserção na atualidade. A 
tendência dos currículos modernos é tornar a Educação Física 
escolar:

(A) menos prática. 
(B) mais dinâmica. 
(C) menos cinética. 
(D) mais reflexiva. 
(E) menos teórica. 

42
Nas aulas de Educação Física escolar, o professor deverá estar 
sempre atento às respostas fisiológicas induzidas pela 
atividade física, visto que cada aluno responde de forma 
própria aos estímulos. Muitos fatores contribuem para a 
variação da resposta orgânica à atividade física; não se pode 
esperar que cada aluno alcance o mesmo desempenho nos 
exercícios. O princípio que fundamenta o conteúdo acima 
exposto denomina-se: 

(A) biorritmo individual. 
(B) individualidade biopsicossocial. 
(C) individualismo fisiológico. 
(D) individualidade biológica. 
(E) individualidade humana. 

43
A atividade física regular para crianças e adolescentes é de 
grande valia para se efetivar o processo de crescimento e 
desenvolvimento dentro de parâmetros desejáveis. Há 
evidências de que a negligência de atividade física sistemática 
e regular na infância e adolescência pode afetar: 

(A) a habilidade motora. 
(B) o potencial cognitivo. 
(C) o desempenho futuro. 
(D) o intelecto. 
(E) o coeficiente de inteligência. 

44
Nas atividades físicas desenvolvidas na Educação Física 
escolar com objetivo de condicionamento físico, o princípio da 
sobrecarga, caracterizado pelo exercício realizado com 
intensidade acima dos níveis normais, respeitando-se a 
individualidade biológica, deverá manipular combinações 
variáveis de: 

(A) individualidades biológica e psicológica. 
(B) biótipo, somatotipo e medidas antropométricas. 
(C) freqüência, intensidade e duração. 
(D) temperatura ambiente, níveis nutricionais e biorritmo. 
(E) biorritmo, biótipo e somatotipo. 

45
Nos programas de treinamento ou condicionamento físico, o 
princípio que objetiva desenvolver o sistema ou os sistemas 
energéticos utilizados predominantemente durante a 
realização da atividade física denomina-se: 

(A) da sobrecarga. 
(B) do treinamento individualizado. 
(C) da individualidade biológica. 
(D) do melhor desempenho. 
(E) da especificidade do treinamento. 
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Perante a legislação, a Educação Física escolar era entendida 
como destituída de um saber próprio. Atualmente a lei lhe dá 
status de componente curricular obrigatório; significa 
reconhecer que o seu ensino tem objeto de estudo e 
conhecimentos próprios, presentes nos jogos, esportes, lutas, 
danças, ginástica, capoeira e conhecimento sobre o corpo.  
Esse novo enfoque favorece a modificação do histórico da 
área que, em muitos casos, era um processo de ensino-
aprendizagem centrado no desempenho físico e técnico, 
resultando em um processo de seleção entre aptos e inaptos. 
A Educação Física escolar deve contribuir para a formação do 
cidadão, que deve interagir na sociedade de forma: 

(A) participativa, solidária, crítica e autônoma. 
(B) ufanista, religiosa, comedida e auto-suficiente. 
(C) autocrítica, conservadora, respeitosa e independente. 
(D) conservadora, ufanista, crítica e comedida. 
(E) religiosa, conservadora, precavida e individualizada. 

47
Para a criança e o adolescente, a atividade física vivenciada na 
Educação Física escolar pode constituir-se em um instrumento 
interessante de comunicação e construção da auto-imagem e 
da auto-estima, mas pode também, se certos procedimentos 
pedagógicos não forem tomados pelo professor, resultar, para 
o aluno, num contexto:   

(A) estimulador e confortável. 
(B) enriquecedor e desafiante. 
(C) ameaçador e desfavorável. 
(D) fecundo e desfavorável. 
(E) estimulador e frustrante. 

48
Selecionar conteúdos para a Educação Física escolar deve 
seguir o critério de relevância para que se produza 
desenvolvimento e socialização adequados ao aluno. É 
necessário destacar que nem todos os saberes e formas 
culturais são suscetíveis de constarem como conteúdos 
curriculares, o que exige uma seleção criteriosa do projeto 
político-pedagógico. Os conteúdos englobam conceitos, 
idéias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, 
habilidades cognoscitivas, modos de atividade, métodos de 
compreensão e aplicação, hábitos de estudos, de trabalho, de 
lazer e de convivência social, valores, convicções e atitudes. 
Para se efetivar o processo de ensino-aprendizagem, os 
conteúdos deverão estar: 

(A) disponíveis para o corpo docente. 
(B) organizados pedagógica e didaticamente. 
(C) ao alcance da formação intelectual do professor. 
(D) compatíveis com a formação acadêmica do professor. 
(E) compreensíveis quando forem apresentados. 

49
As horas excessivas perdidas para a televisão, o computador, 
o videogame etc. induzem a uma perigosa diminuição de 
atividades psicomotoras de muitas crianças e adolescentes. 
Esse contexto contribui para a geração de um estilo de vida 
caracterizado pelo sedentarismo, pelo estresse e pela 
alimentação inadequada, resultando num crescente aumento 
de doenças. O movimento é real e não virtual. A motricidade 
humana é a sensação, a emoção, a reflexão e: 

(A) a plenitude do prazer e o êxtase. 
(B) o sublime bem-estar e o hedonismo. 
(C) a satisfação plena e acabada. 
(D) a possibilidade de comunicação e satisfação. 
(E) a realização plena e conquista. 

50
O consumismo exacerbado contribui para a formação de um 
ambiente sociocultural permeado de valores preestabelecidos 
de beleza, estética corporal e gestual, eficiência e 
desempenho. Se esse contexto não for objeto de uma postura 
crítica e reflexiva na Educação Física escolar, podem ser 
estabelecidos padrões cruéis para a criança e o adolescente, 
abrindo espaço para: 

(A) o crescimento e desenvolvimento equilibrado e racional. 
(B) o equilíbrio biopsicossocial dos alunos. 
(C) a tirania dos modelos de corpo e comportamento. 
(D) a formação humanista submissa à tirania dos modelos de 

corpo. 
(E) o controle social voltado para o consumo. 
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