
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 
03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 
solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 

 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 

 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
6 

08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais 

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
11. Analise os seguintes itens referentes a conceitos básicos sobre computadores: 
 

I. USB é a sigla para Universal Serial Bus. É um tipo de conexão que permite conectar de forma 
prática e rápida diversos tipos de periféricos, sem a necessidade de desligar ou reiniciar o 
computador. 

II. Os monitores que recebem comandos do usuário através de uma tela sensível ao toque 
constituem dispositivos de entrada e saída, e são chamados de Touch Pad. 

III. A característica mais importante da memória RAM é ser uma memória virtual. 
IV. Dial-up é o tipo de conexão mais comum à Internet, utiliza a linha telefônica e é considerada 

banda larga, podendo chegar à velocidade de 8Mbps. 
V. A Internet é baseada em uma arquitetura cliente-servidor e utiliza o protocolo HTTP para o 

acesso a páginas web. 
 
 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

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

 
12. Sobre o Windows XP, configuração padrão, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O recurso Troca Rápida de Usuário é uma maneira de trocar de usuário em um computador 
sem ter que fechar os programas e arquivos do usuário que estava usando o computador. 

b) O recurso de Restauração do Sistema é usado para fazer o computador voltar a um estado 
anterior, se houver uma falha no sistema ou outros problemas mais sérios, excluindo todas as 
alterações e documentos. 

c) O recurso Mapear Unidade de Rede conecta o computador a uma pasta ou drive da rede, 
atribuindo-lhe uma nova letra, facilitando assim seu acesso. 

d) A Barra de Inicialização Rápida torna mais fácil acessar programas usados frequentemente 
com apenas um clique do mouse. 

e) A Lente de Aumento é uma das ferramentas de acessibilidade presentes no Windows XP. 

 
13. Observe a figura, referente ao Windows 7: 
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 Nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para 
melhorar uma aplicação ou um serviço. Introduz informação e diversão à área de trabalho do 
Windows 7. Recebe o nome de: 

 

a) Barra de tarefas; 
b) Wallpapers; 
c) Ícones; 
d) Gadgets; 
e) RSS. 

 

14. Analise as informações sobre o MS-Word 2007, em sua configuração padrão. 

I.  Se clicarmos no ícone, , da guia Inserir, estaremos inserindo uma quebra de página. 
II. Existem dois tipos de senhas no Word 2007. A senha de proteção e a senha de gravação. 

Elas possuem funcionalidades diferentes, sendo possível inserir os dois tipos no mesmo 
documento do Word. 

III. Para selecionar um texto completo, podemos utilizar as teclas de atalho CTRL+A.  

IV. O ícone  é utilizado para revisões ortográficas. 
V. É possível selecionar várias palavras ao mesmo tempo, em posições diversas, dentro de um 

texto do Word. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

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

 
15. Observe a figura referente ao MS-Word 2007. 
 

 
 

SITUAÇÃO I                                          SITUAÇÃO II 
 
 Na SITUAÇÃO I, temos uma tabela que ficou "quebrada" devido à mudança de página. Para que 

os títulos das colunas apareçam também na página seguinte (SITUAÇÃO II), qual recurso do 

Word 2007 devemos utilizar? 
 

a) Não existe recurso para isso no Word 2007. Devemos apenas digitar os títulos das colunas 

novamente. 

b) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Linha, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

c) Inserir uma Quebra de Página. 

d) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Coluna, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página 

e) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Tabela, marcar a opção de Quebra automática do 

texto. 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
9 

16. Podemos afirmar sobre os tipos de gráficos disponíveis no MS-Excel 2007, EXCETO: 
 

a) Os gráficos de colunas são usados para comparar valores em diversas categorias. 
b) Os gráficos de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados ou plotam dois grupos de números como uma sequência de coordenadas 
XY.   

c) Os gráficos de pizza enfatizam as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um 
período de tempo. 

d) Um gráfico de ações é usado mais frequentemente para ilustrar a flutuação de preços de 
ações. No entanto, esse gráfico também pode ser usado para fins científicos, como, por 
exemplo, para indicar a flutuação de temperaturas diárias ou anuais. 

e) Os gráficos de linhas são usados para exibir tendências ao longo do tempo. 
 
 
17. Observe a seguinte planilha do MS-Excel 2007 e analise os itens, abaixo. 
 

 
 

I.  Para que os números fiquem com uma casa decimal, basta selecioná-los e clicar uma vez no 

botão , na guia Início. 
II.  Uma das maneiras de se obter o resultado da célula E2 é utilizando a fórmula =Média(B2:D2). 
III. Para colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, basta selecionar a tabela e clicar no 

botão , na guia Dados. 
IV. Para a coluna F ser preenchida automaticamente, de acordo com o resultado da coluna E 

(supondo média 7,0 ou maior como aprovativa), basta digitar, na célula E2, a fórmula 
=CONT.SE(E2>=7;"Aprovado";"Reprovado"). Após isso, usar a alça de preenchimento para o 
restante da coluna F. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

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

 
 
18. Sobre o MS - Power Point 2007, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O botão , na guia Início, adiciona um novo slide à apresentação. 

b) O botão , na guia Revisão, traduz o texto selecionado para outro idioma. 

c) Um slide pode conter textos, imagens, gráficos, vídeos e sons. 

d) O botão , na guia Exibição, abre o modo de exibição de slide mestre, para alterar o layout e 

o design do slide mestre. 

e) Caso o slide mestre tenha sido definido, não é possível modificar o design de um único slide. 
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19. Analise a imagem a seguir, referente ao Internet Explorer 8 (IE8), e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 

a) O botão  serve para indicar se o IE8 localizou alguma rede sem fio ao alcance, ficando 

colorido caso obtenha acesso.  

b) No IE8, para aumentar a visualização da página, sem utilizar a barra de ferramentas, basta 

utilizar as teclas Ctrl e >. 

c) O botão  mostra sites criados para navegadores mais antigos, da maneira que foram 

projetados para exibição, corrigindo a aparência do site, como menus e textos fora do lugar. 

d) A opção de Navegação InPrivate do IE8 é uma das ferramentas de segurança deste 

navegador. Ela apaga o histórico, arquivos temporários e qualquer informação armazenada de 

sites visitados anteriormente. 

e) O botão  oferece acesso à página inicial do site que está sendo visitado, também conhecida 

como homepage. 

 

20. De acordo com os conceitos de Segurança da Informação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A diferença entre os tipos de backup realizados está, principalmente, no tipo de mídia utilizado. 

b) Devemos verificar se o endereço de alguns sites começam com https, indicando uma conexão 

segura. Instituições bancárias e de comércio eletrônico são exemplos de uso. 

c) Criptografia é um método de codificação de dados que visa garantir o sigilo de informações. 

d) “Cavalo de tróia” é um tipo de software que vem embutido em um arquivo recebido por e-mail 

ou baixado da rede. Ao executar o arquivo, o usuário permite a abertura de portas, 

possibilitando a obtenção de informações não autorizadas. 

e) Um dos princípios de Segurança da Informação é a Disponibilidade, propriedade que garante 

que a informação esteja sempre disponível, no momento em que a mesma seja necessária. 

 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
11 

 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O esporte é uma forma de patrimônio cultural da humanidade e um importante conteúdo para as 

aulas de Educação Física no ensino fundamental. Assim, é CORRETO afirmar: 
 
 a)  as habilidades esportivas quando adequadamente orientadas, desenvolvem exclusivamente o 

aspecto afetivo-social; 
 b)  o desenvolvimento de habilidades para a iniciação esportiva é conteúdo prioritário das séries 

iniciais do ensino fundamental; 
 c)  os desempenhos motor e fisiológico dos alunos devem ser observados e comparados, pois o 

que se busca são talentos esportivos; 
 d)  na escola devem ser trabalhados apenas os esportes que culturalmente são praticados na 

comunidade; 
 e)  a aprendizagem do esporte e pelo esporte promove e visa à transmissão cultural do ponto de 

vista educacional. 
 
22. Os esportes apresentam potencial técnico e tático. A afirmação que define a tática é: 
 
 a) totalidade das ações individuais e coletivas, de ataque e defesa, baseadas nas regras e 

maneiras de jogar do adversário; 
 b)  exploração dos pontos positivos de uma equipe; 
 c)  conduta e objetivo do jogador; 
 d)  distribuição das funções e posições dos jogadores; 
 e)  conjunto dos pontos positivos de uma equipe. 
 
23. Existem várias maneiras de passar a bola em um jogo de handebol. Entre os passes desse 

esporte, o que mais comumente é utilizado durante uma partida é o: 
 

 a)  picado 
 b)  de peito 
 c)  de ombro 
 d)  por cima da cabeça 
 e)  com as duas mãos 
 
24. Todos os esportes possuem os seus fundamentos. No jogo do voleibol, a manchete é um deles e 

é utilizada no decorrer do jogo para: 
 

 a)  defesa atrás da quadra e em bolas baixas; 
 b)  ataque para bolas rápidas; 
 c)  defesa de saque e bolas fortes; 
 d)  defesa de bolas fortes e altas; 
 e)  ataque por saques e bolas fracas. 
 
25.  Nas provas de revezamento existe uma área de troca entre os corredores da mesma equipe 

chamada de zona de revezamento. Esta zona possui quantos metros? 
 

 a) 10m 
 b) 15m 
 c) 20m 
 d) 25m 
 e) 39m 
 

26. As provas com barreiras devem possuir: 
 

 a)  8 barreiras 
 b)  7 barreiras 
 c)  5 barreiras 
 d)  10 barreiras 
 e)  11 barreiras 
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27. Um grupo de alunos portadores de Síndrome de Down apresenta instabilidade na região cervical.  
grupo está submetido a atividades físicas em conjunto. Que tipo de atividades o professor de 
Educação Física desse grupo deve evitar? 

 
 a)  Caminhadas 
 b)  Corridas 
 c)  Arremessos 
 d)  Rolamentos 
 e)  Deslocamentos em quatro apoios 
 
28. Na prestação de socorro a uma pessoa que apresenta um quadro de hipotermia, NÃO se deve: 
 
 a)  protegê-la do vento 
 b)  mantê-la com roupas molhadas 
 c)  cobri-la 
 d)  fornecer-lhe bebidas quentes 
 e)  mantê-la acordada 
 
29. O processo de desenvolvimento motor apresenta características que obedecem cronologicamente 

a etapas. Diante disso, é CORRETO afirmar: 
 
 a)  as habilidades básicas são adquiridas em até 3 ou 4 anos de idade e formam o alicerce para o 

aprendizado de tarefas mais complexas; 
 b)  todas as habilidades específicas ou culturalmente determinadas independem da apreensão das 

habilidades básicas; 
 c)  as aulas de Educação Física nas séries iniciais do ensino fundamental devem trabalhar ao 

máximo as habilidades específicas, sem se preocupar com as habilidades básicas; 
 d)  as habilidades específicas devem ser priorizadas a partir dos 7 anos de idade; 
 e)  a partir dos 10 a 12 anos de idade, as crianças estão aptas para adquirir habilidades 

específicas. 
 
30. Considerando os instrumentos avaliativos da aprendizagem e do ensino recomendados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), é CORRETO afirmar que a avaliação na Educação 
Física deve ser efetuada através de: 

 

 a)  ficha de acompanhamento do desenvolvimento das habilidades motoras; 
 b)  fichas de observação e auto-avaliação sobre a participação dos alunos em eventos diversos, 

como os escolares ou os da comunidade; 
 c)  ficha de classificação de alunos para a verificação dos menos ou mais capazes para a 

realização das atividades; 
 d)  relatório de execução de gestos técnicos, destreza motora e qualidades físicas dos alunos; 
 e)  relatório que atenda as exigências conservadoras expressa em normas da escola. 
                                                              
31. O lúdico é sinal de liberdade, desejo, participação e bem estar, observadas as qualidades de 

entretenimento e diversão, e deve ser estimulado nas aulas de Educação Física. Assim, é 
CORRETO afirmar: 

 
 a)  brincar significa gerar a ludicidade pelo jogo de forma competitiva, devido à presença de regras 

e ao incentivo do desejo de vencer; 
 b)  a ludicidade, entendida como forma viva e como uma ação sentida e vivida, pode ser entendida 

pela palavra, e não pela vivência; 
 c)  o lúdico é um fenômeno complexo compreendido como a capacidade humana de gozar o ócio 

de modo autônomo e construtivo; 
 d)  a atividade lúdica, vinculada à criatividade, deve incentivar o potencial técnico do aluno para a 

obtenção de resultados positivos no seu universo como cidadão; 
 e)  o lúdico deve ser incentivado para o respeito e para a conservação da cultura da comunidade. 
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32. O músculo com a sua capacidade contrátil exerce forças de tensão sobre os ossos e é 
considerado o elemento ativo do aparelho locomotor. Desta forma, está em constante atividade, 
principalmente contra a força peso. 

 
   I -  Força dinâmica é o tipo de força em que a tensão exercida é maior que a resistência e 

reproduz-se em movimento.  
  II -  Força excêntrica é o tipo de força em que a tensão exercida é menor que uma resistência. 
 III -  Força pura é a máxima tensão muscular que um indivíduo pode desenvolver sobre uma 

resistência. 
 IV -  Força estática é o tipo de força em que a tensão exercida é igual a uma resistência. 
 
 Levando-se em consideração as afirmativas acima, identifique a alternativa INCORRETA: 
 
 a)  a alternativa I está correta. 
 b)  a alternativa II está correta. 
 c)  a alternativa IV está correta. 
 d)  a alternativa III está correta. 
 e)  as alternativas III e IV estão corretas. 
 
33. Quanto à mobilidade, as articulações Fibróticas, Cartilagíneas e Sinoviais são consideradas 

respectivamente: 
 
 a)  móveis, imóveis e semimóveis; 
 b)  imóveis, móveis e semimóveis; 
 c)  semimóveis, imóveis e móveis; 
 d)  semimóveis, móveis e imóveis; 
 e)  imóveis, semimóveis e móveis. 
 
34. As articulações são agrupadas conforme o material interposto entre os ossos e as suas 

possibilidades de movimentos. 
 
 (1) articulação entre escápula e clavícula  (  ) discreta aproximação e afastamento dos ossos 
 (2) articulação entre escápula e úmero      (  )  anaxial 
 (3) articulação entre o rádio e os carpos    (  ) monoaxial 
 (4) articulação entre os púbis                     (  ) biaxial 
 (5) articulação entre a tíbia e o tarso          (  ) triaxial 
 
 Relacionando a coluna da esquerda com a coluna da direita, podemos afirmar que a sequência 

CORRETA de cima para baixo é: 
 
 a)  1, 4, 5, 3 e 2  
 b)  1, 4, 2, 5 e 3 
 c)  4, 1, 5, 3 e 2 
 d)  4, 1, 3, 5 e 2 
 e)  4, 1, 5, 2 e 3 

 
35. Verifique as afirmações seguintes: 
 
   I –  A ação excêntrica possui uma resistência maior que a potência e um deslocamento para o 

lado da força muscular. 
  II –  Chutar uma bola, pedalar uma bicicleta, descer na barra fixa e elevar um peso em flexão do 

cotovelo são exemplos de atividades concêntricas. 
 III –  Na atividade isométrica não há deslocamento, mas há gasto energético. Portanto, o músculo 

trabalha. 
 IV –  As atividades de hidroginástica geralmente são concêntricas. 
 V –  Numa disputa de cabo de guerra empatada, ambas as equipes estão momentaneamente em 

trabalho concêntrico e excêntrico. 
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 Entre as afirmativas, podemos AFIRMAR que: 
 
 a)  todas as afirmativas estão incorretas; 
 b)  as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
 c)  as afirmativas III e IV estão corretas;  
 d)  as afirmativas II, III e V estão corretas; 
 e)  as afirmativas III e V estão corretas. 
 
36. Considere as seguintes afirmações: 
 

   I -  Na saída baixa das corridas o CG está projetado pra frente, para melhorar o desempenho do 
deslocamento para frente. 

  II -  Os lutadores de Sumô projetam o seu CG pra frente para evitarem que seus adversários os 
desloquem para trás. 

 III -  O CG de um garoto com uma mochila nas costas é deslocado para trás. Na busca de 
equilíbrio ele curva o tórax pra frente. 

 

 a)  apenas as alternativas I e II estão corretas. 
 b)  apenas as alternativas I e III estão corretas. 
 c)  apenas as alternativas II e III estão corretas. 
 d)  as alternativas I, II e III estão corretas. 
 e)  as alternativas I, II e III estão incorretas. 
 
37. É INCORRETO afirmar, em relação ao Sistema de Alavancas do nosso organismo. 
 
 a)  No nosso corpo temos as alavancas Interfixas, Inter-resistentes e Interpotentes. 
 b)  As alavancas Interpotentes são as mais encontradas no nosso organismo. 
 c)  As alavancas Inter-resistentes são as menos encontradas no nosso organismo. 
 d)  A Coluna Vertebral representa alavancas Inter-resistentes. 
 e)  O joelho representa alavancas Interpotentes. 
 
38. Em relação ao tipo de trabalho desenvolvido pelos músculos observe as afirmações seguintes: 
 
   I - Nas máquinas de academia é importante trabalhar a fase excêntrica dos exercícios. 
  II - Nas máquinas de academia não é importante trabalhar a fase excêntrica dos exercícios. 
 III - Na Hidroginástica só há trabalho concêntrico. 
 VI - Na Hidroginástica só há trabalho excêntrico. 
 
 Conforme as afirmativas acima, marque a alternativa VERDADEIRA: 
 
 a)  as alternativas II e IV são as corretas; 
 b)  as alternativas I e IV são as corretas; 
 c)  as alternativas I e III são as corretas; 
 d)  as alternativas II e III são as corretas; 
 e)  as alternativas I e II são as corretas. 
 
39. Hoje, embora atividades como a caminhada e a corrida sejam importantes para prevenção de 

doenças cardiovasculares, o exercício com peso adicional também tem se destacado eficiente 
neste tipo de benefício 

PORQUE 
 Os estudos têm mostrado que os exercícios com peso adicional podem resultar na redução dos 

níveis de pressão arterial em repouso, bem como na redução da gordura corporal. 
 

 Diante do exposto, pode-se AFIRMAR que: 
 

 a)  a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa; 
 b)  a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira; 
 c)  as duas afirmativas são falsas; 
 d)  as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira; 
 e)  as duas afirmativas são verdadeiras porem a segunda não justifica a primeira. 
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40. Um indivíduo de 20 anos se apresenta para iniciar um programa de atividade física. Calculada a 
zona sensível do treinamento, foi considerado como limite mínimo 70% e como limite máximo 
90% do valor da frequência máxima para a idade, obtida pela equação de Karvoen ( Fmáx = 220 – 
idade). Diante do exposto, a zona sensível do treinamento corresponde a: 

 

 a)  180 mínima e 220 máxima; 
 b)  140 mínima e 180 máxima.OHGI; 
 c)  120 mínima e 180 máxima; 
 d)  110 mínima e 160 máxima; 
 e)  90 mínima e 180 máxima. 
 
41. Um médico encaminhou um senhor de 65 anos, aposentado, sedentário e obeso a praticar 

atividades físicas com a orientação de um profissional de educação física. O programa abaixo 
indicado para esse tipo de cliente deve ser o que tenha exercícios: 

 

 a)  anaeróbio lático, em uma pista de atletismo, para provocar maior resistência nas tarefas do dia 
a dia; 

 b)  anaeróbio alático, em uma piscina de 25 metros, para aumentar resistência sem provocar 
impactos nas articulações; 

 c)  aeróbio de alta intensidade, na esteira rolante, para provocar adaptações neuromusculares 
capazes de prevenir o câncer; 

 d)  de velocidade de deslocamento, numa pista de atletismo, para aumentar a sua velocidade de 
locomoção; 

 e) de força dinâmica, na musculação, para prevenção da osteopenia e da sarcopenia. 
 
 
42. O ATP é o componente necessário para qualquer célula executar atividade. O macro nutriente 

essencial para a produção do ATP durante a atividade anaeróbia é: 
 
 a)  carboidrato 
 b)  proteína 
 c)  lipídio 
 d)  minerais   
 e)  creatina 
 
43. A água é um componente que participa diretamente da manutenção da homeostase. Em relação a 

situações ligadas à hidratação e ao exercício físico, assinale a alternativa CORRETA: 
 
 a)  A quantidade de água perdida durante o exercício independe da intensidade dele. 
 b)  Não se deve ingerir água durante o exercício. 
 c)  A umidade relativa do ar não afeta a eficiência do mecanismo de transpiração na regulação da 

temperatura corporal. 
 d)  O combate à hiponatremia deve ser feito com ingestão de água e sódio. 
 e)  É prejudicial a ingestão de líquido que contenha entre 5% e 8% de glicose.   
 
 
44. Um professor treinará seus alunos de 15 anos de idade para participarem de uma competição 

estudantil de atletismo. Numa de suas turmas, ele programou que as atividades principais seriam: 
jogos de estafetas durante 20 minutos e, posteriormente, um treino sob a forma intervalada em 
que os alunos correrão 10 vezes a distância de 50 metros durante, aproximadamente, 90% do 
tempo máximo individual, com intervalo entre as repetições de 40 segundos. A aula conduzida 
desse modo poderá preparar os alunos que correrão as provas de: 

 
 a)  5000m, uma vez que, na totalidade, a aula trabalha prioritariamente o sistema aeróbio; 
 b)  3000m com obstáculos, pois nas estafetas poderão ser trabalhados os saltos dos obstáculos; 
 c)  800m, pois esta prova é mais adequada aos adolescentes; 
 d)  400m, pois a aula trabalha prioritariamente o sistema anaeróbico lático; 
 e)  100m, pois a aula trabalha prioritariamente o sistema anaeróbico alático. 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
16 

45. Aprática da atividade física altera a composição sanguínea de carboidratos. Daí se ter uma 
relação da atividade física com o portador de diabetes. A principal preocupação do portador de 
diabetes tipo I em relação à prática de exercícios é: 

  
 a)  não ingerir carboidratos após a prática da atividade física; 
 b)  evitar a ocorrência de hipoglicemia; 
 c)  injetar insulina intramuscular no grupamento muscular a ser trabalhado; 
 d)  ingerir pouco líquido; 
 e)  estar com o nível de glicemia maior que 250mg/dL antes da atividade. 
 
46. O aumento de força muscular observado após o período de apenas um mês de treinamento 

contra resistência é resultante de: 
 
 a)  hipertrofia muscular 
 b)  aumento de mitocôndrias 
 c)  hiperplasia 
 d)  aumento de concentração de glicogênio muscular 
 e)  adaptações neurais 
 
47. Um jovem de 20 anos de idade participa durante um período de seis meses de um programa de 

treinamento aeróbio para uma dada carga. Após os seis meses de treinamento, foi aferida sua 
frequência cardíaca. Pergunta-se: como esta se apresentou em relação à frequência aferida no 
início do treinamento? 

 

 a)  Não apresentou diferença. 
 b)  Apresentou-se o dobro do valor. 
 c)  Apresentou-se semelhante à frequência basal. 
 d)  Apresentou-se mais elevada. 
 e)  Apresentou-se mais baixa. 
 
48. Dentre as alternativas abaixo, quais são os critérios que devem ser levados em conta para um 

bom teste de avaliação física? 
 
 a)  Confiabilidade, fidedignidade e estabilidade. 
 b)  Reprodutibilidade, confiabilidade e objetividade. 
 c)  Fidedignidade, validade e objetividade. 
 d)  Flexibilidade, economia e confiabilidade. 
 e)  Objetividade, aplicabilidade e validade. 
 
49. Como forma de controlar as modificações proporcionadas pelo treinamento, são efetivadas 

mensurações de diversos fatores. Quando, após uma atividade intensa é mensurada a frequência 
cardíaca, esta tem o objetivo de controlar: 

 
 a)  a capacidade de recuperação do praticante;  
 b)  o débito sistólico apresentado; 
 c)  a eficiência respiratória; 
 d)  a intensidade do exercício; 
 e)  a capacidade metabólica. 
 
50. A recuperação ativa é recomendada após o treinamento de natação aplicado com a finalidade de 

estimular: 
 
 a) a potência anaeróbia alática; 
 b) a potência anaeróbia lática; 
 c) a potência aeróbia; 
 d) o aprimoramento técnico; 
 e) o aprimoramento da propulsão. 
 


