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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

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

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. 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. 

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

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); 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, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - A concepção crítico-superadora descreve 
a educação física como uma prática 
pedagógica que tematiza formas de atividades 
expressivas corporais configurando uma área 
de conhecimento denominada de cultura 
corporal. Nesta perspectiva, as atividades 
expressivas são caracterizadas por: 
a) Conteúdo teóricos sobre saúde pública. 
b) Jogo, esporte, dança, ginástica. 
c) Somente ginástica. 
d) Somente jogos de rendimento. 
 
16 - Na fase higienista da educação física no 
Brasil, a ideia era de desenvolver e aprimorar 
a aptidão física do indivíduo por meio da 
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prática de ginástica. As aulas eram 
ministradas por instrutores do exército, 
sendo que os conteúdos eram elaborados por: 
a) Profissionais de educação física 
b) Fisiologistas 
c) Militares 
d) Médicos 
 
17 - As tendências da educação física 
apontadas por Ghiraldelli Jr (1989), 
descrevem características específicas para 
cada período. Dentre esses períodos, o autor 
evidencia a tendência popular que tem como 
objetivo: 
a) Organizar e mobilizar os trabalhadores na luta 
de classes. 
b) Revelar talentos esportivos. 
c) Incluir a mulher na educação física. 
d) Desmilitarizar a educação física. 
 
18 - Na teoria desenvolvimentista, Gallahue e 
Donnelly (2008), demonstram um processo no 
qual a aprendizagem do movimento é 
diretamente relacionada a diversos fatores 
como afetividade e cognição. Neste mesmo 
processo, os autores descrevem também que 
as habilidades motoras fundamentais de base 
são expressas por meio de: 
a) Somente movimentos locomotores. 
b) Movimentos equilíbrio, movimentos 
locomotores e movimentos manipulativos. 
c) Aptidão física relacionada à saúde e à 
performance. 
d) Melhoria do autoconceito. 
 
19 - Para Piaget, o conhecimento é resultado 
da ação do sujeito sobre o objeto a ser 
conhecido, o autor ainda ressalta que os 
organismos se adaptam ao ambiente. Essa 
adaptação envolve um equilíbrio entre dois 
processos: 
a) O afetivo e o motor. 
b) O esquema corporal e o espaço temporal. 
c) A acomodação e a assimilação.  
d) O crescimento e o desenvolvimento. 
 
20 - O estudo de Vygotsky aponta que há uma 
interdependência entre o desenvolvimento 
humano e o aprendizado realizado pela 
criança pertencente a um grupo social. O 
autor descreve o desenvolvimento da 
aprendizagem em três níveis, qual deles se 
refere à distância entre o que a criança é 

capaz de realizar sozinha e o que ela só 
consegue realizar com auxílio? 
a) Zona de desenvolvimento real. 
b) Zona de desenvolvimento proximal. 
c) Zona de desenvolvimento potencial. 
d) Zona de desenvolvimento distal. 
 
21 - A qualidade de vida é influenciada por 
elementos básicos como alimentação, 
atividade física, moradia, emprego, educação 
e outros, porém existem mais fatores 
determinantes para a qualidade de vida do 
indivíduo, são os fatores subjetivos, que faz 
referência às experiências de vida, valores 
cultivados e outros. Dentre as alternativas 
abaixo, qual apresenta apenas fator ou 
fatores subjetivos da qualidade de vida? 
a) Saneamento básico. 
b) Espiritualidade e crenças. 
c) Acesso à saúde. 
d) Transporte. 
 
22 - Os tipos de vasos sanguíneos são 
denominados de artérias, arteríolas, 
capilares, vênulas e veias. Quanto às artérias, 
é incorreto afirmar que: 
a) Possuem parede bastante rígidas e menos 
espessa que das veias, possuindo a camada 
média bem desenvolvida. 
b) Originam-se da aorta ou do tronco pulmonar 
e são menos numerosas que as veias. 
c) Artérias de distribuição possuem muitas 
células musculares lisas na túnica média, por 
isso são chamadas de artérias musculares. 
d) Pulsam devido a força do sangue que vem do 
coração 
 
23 - Ao ouvirmos que um indivíduo está com 
lesão muscular no antebraço, podemos 
afirmar que a lesão não se refere ao músculo: 
a) Flexor superficial dos dedos. 
b) Flexor ulnar do carpo. 
c) Tensor da fáscia lata. 
d) Pronador quadrado. 
 
24 - Num programa de treinamento de 
exercício físico, no que diz respeito ao 
intervalo de descanso, diferentes períodos de 
recuperação podem resultar em diferentes 
respostas fisiológicas, porém no treinamento 
de força duas respostas são evidenciadas em 
relação ao tempo de recuperação, que são: 
a) Ressíntese do ATP-CP e remoção do lactato. 
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b) Respostas hormonais e remoção do lactato. 
c) Concentração de lactato e Respostas 
hormonais. 
d) Desgaste energético e concentração de 
lactato. 
 
25 - Segundo Waichman e Alberto (2004), 
quais são os três modelos teórico-práticos que 
contêm ações e princípios próprios do campo 
da recreação? 
a) Brinquedos cantados, recreação educativa e 
contação de histórias. 
b) O recreacionismo, a animação sociocultural e 
a recreação educativa. 
c) Desenvolvimento social, recreação educativa 
e ludicidade. 
d) Lazer, recreação educativa e sociocultural. 
 
26 - Conforme as Diretrizes Curriculares 
para o ensino fundamental (DCN), as escolas 
deverão estabelecer três princípios como 
norteadores e suas ações pedagógicas, qual 
das alternativas não descreve o princípio da 
DCN? 
a) Princípios Éticos da Autonomia, da 
Responsabilidade, da Solidariedade e do 
Respeito ao Bem Comum.  
b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de 
Cidadania, do exercício da Criticidade e do 
respeito à Ordem Democrática. 
c) Princípios da organização do 
desenvolvimento, do atendimento exclusivo e da 
sociedade profissionalizante. 
d) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da 
Criatividade, e da diversidade de Manifestações 
Artísticas e Culturais. 
 
27 - Conforme as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana o ensino 
de história e cultura africana acontecerá: 
a) Por diferentes meios no decorrer do ano 
letivo. 
b) Por diferentes meios somente na semana 
comemorativa afro. 
c) Por diferentes meios, em eventos 
extracurriculares. 
d) Somente na disciplina de história, no decorrer 
do ano letivo. 
 
 

28 - Nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
com objetivo de ampliar a todos os alunos as 
oportunidades de sistematização e 
aprofundamento das aprendizagens básicas 
imprescindíveis para o prosseguimento dos 
estudos, os três anos iniciais devem 
assegurar: 
a) Somente a alfabetização e o letramento. 
b) Somente a alfabetização. 
c) A alfabetização, o letramento e somente o 
desenvolvimento da Língua Portuguesa, da 
Literatura e da Música. 
d) A alfabetização e o letramento; o 
desenvolvimento das diversas formas de 
expressão, incluindo o aprendizado da Língua 
Portuguesa, a Literatura, a Música e demais 
artes, a Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, de Ciências, de 
História e de Geografia. 
 
29 - Para o referencial Curricular Nacional 
para a educação Infantil, o profissional deve 
ter uma competência polivalente, ou seja, ser 
capaz de trabalhar com conteúdo de 
naturezas diversas que abrangem desde 
cuidados básicos essenciais até conhecimentos 
específicos provenientes das diversas áreas do 
conhecimento. Para que isso ocorra de forma 
sistematizada e satisfatória é essencial que o 
professor, para a reflexão sobre a prática 
com crianças, utilize os seguintes 
instrumentos: 
a) Observação, o registro, o planejamento e a 
avaliação. 
b) Somente a observação. 
c) Somente a observação e o registro. 
d) Somente a observação, o registro e o 
planejamento. 
 
30 - Na lei de diretrizes e bases da educação 
nacional, a educação física, integrada à 
proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular: 
a) Obrigatória apenas para a educação infantil. 
b) Facultativo da educação básica. 
c) Obrigatório da educação básica. 
d) Facultativo para o ensino médio. 
 


