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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada i

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone ce

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 

 
 

Cronograma Previsto: 

Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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   PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 
 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

mplicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

te ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

Na sede da GRE ou na sede da Funadepi. 

Internet: www.funadepi.org.br 

Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí 
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Legislação 
 
 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 
organização escolar, é o seu caráter: 

 
a) Conservador. 
b) Seletivo. 
c) Classificador. 
d) Flexível. 
e) Diretivo. 

 
2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 
e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 
se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 
condições de ocupação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente I e II são corretas. 
b) Somente I e III são corretas. 
c) Somente I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente I, II, III e V são corretas. 
e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 
3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 
 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 
convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 
instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

 
   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 
 

a) III, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I, II, e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 
determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 
professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 
 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 
IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 
V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 
VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I, II, III e V. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) I, II, III e IV. 
e) II, III, V e VI. 

 
5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 
 

I - Série anuais e períodos semestrais; 
II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 
e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 
exclusivamente cognitivas. 

 
    Estão corretas as alternativas: 
  

a) I, II e III, apenas; 
b) I, II, III e IV, apenas; 
c) I, II, IV, e V, apenas; 
d) I, III, IV, e V, apenas 
e) I, II, III, IV e V. 

 
6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 
 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 
b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 
c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 
d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 
e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 
atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 
formação mínima, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 
mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 
em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 
si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 
visto como: 

 
a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 
8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 
flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 
escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 
trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 
proposta reconhece as seguintes oportunidades de 
escolarização, exceto: 

 
a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 
9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 
a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 
de violência doméstica, o que comprometeu 
significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 
quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 
procedimento indicado é que os (as): 

 
a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 
b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 
c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 
d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 
e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 
 

 
Conhecimentos Específicos 

 
 
 

11. Os Jogos Olímpicos de Verão da era moderna tiveram início 

em 1896, em Atenas (Grécia), desde então já foram realizados 

26(vinte e seis) edições. O Brasil participou pela primeira vez 

dos referidos Jogos em 1920, em Antuérpia (Bélgica), a partir 

desta data, o Brasil deixou de participar das Olimpíadas de 

verão apenas uma vez. Em que ano tal fato ocorreu? 

 

a) 1928, Amsterdã (Holanda). 

b) 1936, Berlim (Alemanha). 

c) 1924, Paris (França). 

d) 1952, Helsinque (Finlândia). 

e) 1932, Los Angeles (Estados Unidos). 

 

12. O Comitê Olímpico Internacional-COI, criado em 1894, é a 

entidade máxima do esporte olímpico mundial. Além de ser 

responsável pelos Jogos Olímpicos de Verão e Inverno, e dos 

Jogos Paraolímpicos, tem como missão promover o 

Olimpismo e o Movimento Olímpico Internacional. Para ser 

incluído no programa dos Jogos Olímpicos de Verão, um 

esporte deve obedecer a alguns critérios, para o masculino e 

para o feminino. Assinale a alternativa que contém os 

critérios de participação de uma determinada modalidade 

esportiva para o sexo feminino. 

 

a) No mínimo em 75 países e 4 continentes. 

b) No mínimo em 60 países e 3 continentes. 

c) No mínimo em 35 países e 4 continentes. 

d) No mínimo em 40 países e 3 continentes. 

e) No míninmo em 50 países e 3 continentes. 
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13. No futsal, a tática pode ser definida como o estudo, a 

orientação e a execução de manobras ofensivas e defensivas 

de uma equipe durante o jogo. Para melhor aproveitamento 

durante o jogo, alguns fundamentos ofensivos e defensivos 

devem ser observados. Marque a alternativa, onde são 

citados somente fundamentos táticos ofensivos. 

 

a) Tempo de abordagem e linha de passe. 

b) Equilíbrio e retomada do equilíbrio. 

c) Andar com a bola e tempo de volta eletiva. 

d) Atrás da linha da bola e velocidade precisa do passe. 

e) Não receber a bola parado e sair e entrar do campo visual 

do adversário. 

 

14. Assinale a alternativa onde são relacionados dois movimentos 

ofensivos básicos do Futsal. 

 

a) Desarme e acompanhamento. 

b) Aproximação e abordagem. 

c) Paralela e diagonal. 

d) Dobra e linha de passe. 

e) Saída falsa e cobertura. 

 

15. Vivemos em uma sociedade que se pauta por novos valores, 

dentre os quais, o corpo assumiu um papel de destaque. 

Partindo desta constatação, a valorização do esporte está no 

auge, pelas suas várias manifestações, ou seja, de 

rendimento, de reabilitação, de lazer, de espetáculo e escolar. 

A partir do exposto, numere a 2ª de acordo com a 1ª. 

Considerando a manifestação esportiva e seu respectivo 

conceito, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta: 

 

I - Esporte de rendimento   

II - Esporte de reabilitação  

III - Esporte de lazer  

IV - Esporte de espetáculo  

V - Esporte escolar  

 

(   ) Atividade física como promoção da saúde. 

(   ) Relacionado ao conteúdo da Educação Física. 

(   ) Traduz a beleza da agregação ao esporte. 

(   ) Baseia-se na obtenção de melhores resultados. 

(   ) Direciona-se às pessoas com alguma deficiência ou seqüela. 

 

 

a) V-III-II-I-IV. 

b) III-V-IV-I-II. 

c) II-V-III-IV-I. 

d) II-I-III-V-IV. 

e) III-V-I- II-IV. 

 
 
 

16. A nova significação da Educação Física é que a área ultrapassa 
a idéia única de estar voltada apenas para o ensino do gesto 
motor correto. Muito mais que isso, cabe ao professor 
problematizar, interpretar, relacionar, compreender, com 
seus alunos, as amplas manifestações da cultura corporal, de 
tal forma que os alunos compreendam os sentidos e 
significados impregnados nas práticas corporais. Ampliar-se a 
área além da dimensão procedimental para as dimensões: 

 
a) Afetiva e cognitiva. 
b) Psicológica e social. 
c) Técnica e tática. 
d) Teórica e científica. 
e) Atitudinal e conceitual. 

 
17. No handebol, as ações de vários jogadores que têm a intenção 

de trabalhar a bola criando superioridade numérica ou 
condições favoráveis para execução de um arremesso, chama-
se: 
 
a) Contra-ataque. 
b) Chegada ao ataque. 
c) Engajamento. 
d) Progressão coletiva. 
e) Recurso tático. 

 
18. De acordo com o número de jogadores participantes nas 

ações táticas com ou sem bola, no handebol, essas ações 
podem ser classificadas em Individual, De grupo e Coletiva. 
Sendo assim, as ações táticas são chamadas de grupo quando 
envolvem a participação de: 
 
a) 2, 3 ou 4 jogadores. 
b) 2 ou 3 jogadores. 
c) 3, 4 ou 5 Jogadores. 
d) 5, 6 ou 7 jogadores. 
e) 1, 2 ou 3 jogadores. 

 
19. Os sistemas defensivos do basquetebol são: zona (2:1:2, 1:2:2, 

1:3:1, 2:3, 3:2 e 2:2:1), individual (comum e com flutuação) e 
combinadas/mista. Qual o sistema que permite as mais 
variadas combinações? 
 
a) Combinada (Box and one). 
b) Zona (1:2:2). 
c) Zona. 
d) Individual. 
e) Zona (2:2:1). 

 
20. No decorrer do jogo de basquetebol, um jogador 

acidentalmente marca uma cesta contra sua própria equipe, a 
cesta é validada e conta os pontos para a equipe adversária. 
Para quem são computados os pontos neste caso? 
 

a) Para o jogador que fez a cesta, mesmo sendo contra. 
b) Para o capitão, em quadra, da equipe adversária. 
c) Os pontos, embora validados, não são computados para 

nenhum jogador. 
d) Para o jogador adversário com o maior número de pontos 

até o momento na partida. 
e) Para o jogador adversário com o menor número de 

pontos na partida. 
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21. Escreva (V) ou (F) antes de cada afirmação abaixo, conforme 
sejam verdadeiras ou falsas, tendo como referência a 
concepção da Ética pautada no exercício da cidadania ativa ou 
emancipatória. 
 
( ) Ser sem consciência de si mesmo e dos outros. 
( )Ser dotado de vontade, isto é, de capacidade de 

 controlar e orientar desejos, impulsos, tendências e 
 sentimentos. 

( ) Ser que sabe avaliar os efeitos e conseqüências de suas 
 ações. 

( ) Ser incapaz de reflexão e de reconhecer a existência 
 dos outros como sujeitos éticos iguais a ele. 

( ) Ser que tem a capacidade de deliberar e decidir entre 
 várias alternativas possíveis, desde que as mesmas o 
 favoreçam. 

 
Assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

a) F-F-V-V-F 
b) V-V-V-F-V 
c) F-V-V-F-F 
d) F-F-V-F-V 
e) V-V-F-V-F 

 
22. Considerando a noção básica dos conhecimentos em 

Educação Física, analise as afirmativas: 
 

I - A relação professor-aluno deve fundamentar-se na ação 
comunicativa, visando a uma interação humana 
responsável e produtiva. 

II -  Os conteúdos da Educação Física constituem um fim em si 
mesmos. 

III - Ginástica, dança, jogo e esporte constituem temas 
trabalhados na Educação Física. 

IV - A Educação Física deve veicular conhecimentos teórico-
práticos, no sentido de proporcionar aos alunos elementos 
que lhes garantam autonomia. 

V - A Educação Física pode ser compreendida como um 
conjunto de atividades que tem como finalidade 
desenvolver a perfeição física. 
 

Estão corretos apenas os itens: 
 

a) IV e V 
b) II, III e IV 
c) I e III 
d) II, IV e V 
e) I, III e IV 

 
23. No voleibol, os alunos são dispostos na quadra em relação ao 

comprimento da mesma, três estão mais próximos da rede e 
três mais próximos ao fundo. Estas posições são identificadas 
por números. Qual a numeração correta das posições dos 
alunos que estão mais no fundo, distantes, da rede? 
 
a) 1, 2 e 3. 
b) 5, 6 e 1. 
c) 4, 5 e 6. 
d) 2, 3 e 4. 
e) 4, 3 e 2. 

24. No futebol, considerando a distância entre aquele que passa e 
quem recebe a bola, os passes dividem-se em: 
 

a) Curtos: até 15 (quinze) metros; médios: entre 15 (quinze) 
e 30 (trinta) metros; e longos: mais de 30 (trinta) metros. 

b) Curtos: até 4 (quatro) metros; médios: entre 4 (quatro) e 
10 (dez)  metros; e longos: mais de 10 (dez) metros. 

c) Curtos: até 20 (vinte) metros; médios: entre 20 (vinte) e 
40 (quarenta) metros; e longos: mais de 40 (quarenta) 
metros. 

d) Curtos: até 12 (doze) metros; médios: entre 12 (doze) e 
25 (vinte e cinco) metros; e longos: mais de 25 (vinte e 
cinco) metros. 

e) Curtos: até 10 (dez) metros; médios: entre 10 (dez) e 20 
(vinte) metros; e longos: mais de 20 (vinte) metros. 
 

25. Em jogo de voleibol, o líbero comete uma infração, quando: 
 
a) Substitui qualquer jogador da linha de defesa. 
b) Usa uniforme ou camisa de cor diferente, em contraste 

com os demais jogadores da equipe (ou com estilo 
diferente). 

c) Atua como um jogador da linha de defesa e completa um 
ataque de qualquer lugar da área de jogo, estando a bola 
acima do bordo superior da rede. 

d) Não participa do bloqueio ou de qualquer tentativa de 
bloqueio. 

e) Não saca. 

 
26. Na atualidade, o esporte pode se apresentar de três formas, 

a saber: 
 
a) Escolar, classista e rendimento. 
b) Formação, espetáculo e competição. 
c) Escolar, amador e profissional. 
d) Competição, formação e participação. 
e) Lazer, participação e alto nível. 

 
27. O ano de 1863 é marcante para a institucionalização do 

futebol pelo(a): 
 
a) Criação da Internacional Board. 
b) Padronização de onze jogadores na constituição das 

equipes. 
c) Introdução do apito pelo juiz no futebol. 
d) Modificação do arremesso lateral, que passou a ser 

realizado com as mãos. 
e) Surgimento das redes nas balizas de gol. 

 
28. Assinale a alternativa correta. Qual destes tipos de jogos 

estimulam a memória, a observação, a atenção e o controle 
emocional? 
 
a) Jogos sensoriais. 
b) Jogos de competição. 
c) Jogos sociais. 
d) Jogos motores. 
e) Jogos intelectivos. 
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29. Quais os principais planos do corpo humano, através dos 
quais, os desequilíbrios posturais são analisados? 
 
a) Posterior e sagital. 
b) Frontal e transversal. 
c) Sagital e frontal. 
d) Transversal e posterior. 
e) Anterior e lateral. 

 
30. Cada indivíduo apresenta características individuais de 

postura que podem vir a ser influenciada por vários fatores, 
dentre os quais podemos citar, exceto: 

 
a) Anomalias congênitas e/ou adquiridas. 
b) Lombalgias. 
c) Atividades físicas sem orientação e/ou inadequadas. 
d) Desequilíbrios musculares. 
e) Obesidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


