
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: TARDE 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

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

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
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.  

EXEMPLO:   
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. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (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. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Conselhos durante um terremoto 

                                                       Affonso 
Romano de Sant’Anna 
 
           A ruína nos dá lições de vida. 
           Desabam prédios no centro da 
cidade do México num estrondoso 
terremoto. Racham pias, os espelhos se 
partem, água escura irrompe das paredes e 
tudo começa a afundar. Na rua os carros 
balançam igual gelatina, começa uma 
chuva apocalíptica de vidros e depois 
tijolos, ferro e pó, até que a morte se 
esconda sob os escombros.  
           Mas __ todo instante nos chegam 
notícias de que bebês sobreviveram seis 
dias sob os destroços, casais resistiram sob 
os entulhos e outros, apesar de 
desabarem inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos. 
           Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam, a ruína nos dá lições de 
vida. Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes, mas não 
se sabe onde nem _______milagre surgem 
forças, propiciando o resgate e nos livrando 
do total aniquilamento. 
          Todos já estivemos e estaremos em 
algum terremoto. Um terremoto é onde a 
paisagem nos trai. Um terremoto é 
quando se quebrou a solidariedade entre o 
seu ponto de vista e as coisas. Um 
terremoto não é só quando o caos 
demoniacamente toma conta do cosmos. 
Um terremoto, eu lhes digo o que é: é a 
hora da traição da natureza. Ou da traição 
também dos homens, se quiserem. Um 
terremoto, minha amiga, é quando, como 
agora, você está se separando. Você me 
diz de soslaio, querendo-não-querendo 
conversar, você vai me dizendo que seu 
casamento está desmoronando. Você está 
________ da pele, com a voz meio 
sepultada lançando um grito de socorro, e 
aqui com a equipe de salvamento posso lhe 
lançar a frase: a ruína nos dá lições de 
vida. 
          Terremoto é a hora da traição do 
amigo, que invejoso concorre como inimigo 
e lança fel ___ a amizade era mel, e 
envenena __ rima de seus dias sendo Caim 
em vez de Abel.  

           Por isso, há que afixar conselhos 
sobre __ hora do terremoto. Como nos 
abrigos antiatômicos, nas indústrias do 
perigo, há que adiantar as medidas a serem 
tomadas quando o terremoto vier. Daí o 
primeiro conselho é: não entre em pânico 
acima do tolerável. Lembre que todo 
terremoto é passageiro. Porque este é o 
sortilégio dos terremotos: nenhum 
terremoto é permanente, embora muitos e 
tanta coisa nele pereçam para sempre. 
Mesmo os mais profundos e autênticos 
cataclismos não duram mais que 
pouquíssimos, embora diabólicos, 
segundos. 
          Outro conselho: embora rápido e 
fulminante, nada garante que ele não torne 
a se repetir. Há que estar atento também 
para o fato de que esse movimento é 
interior e exterior.  O que desabou por cima 
não é tudo. É sintoma apenas do que se 
moveu por baixo. Um terremoto autêntico 
vem mesmo de camadas profundas e a 
superfície só vai acalmar quando as 
camadas geológicas lá dentro se ajeitarem 
de novo. 
          Sobretudo, depois do terremoto ___ 
que aprender com as ruínas. Porque os 
engenheiros que me perdoem, mas a ruína 
é fundamental. É a hora do retorno. E se 
vocês me permitissem discretamente citar 
Heidegger, com ele eu diria que a ruína só 
é negativa para aquele que não entende a 
necessidade de demolição. Pois a tarefa do 
indivíduo é refazer-se a partir de suas 
ruínas. Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa, catar os 
cacos do país. Depois da demolição 
poderemos nos erguer na luminosidade do 
ser. Ruína, neste sentido, não é 
decadência. Ao contrário: é a hipótese de 
soerguimento. 
         As ruínas do presente nos ensinam 
que um terremoto é quando não há mais o 
centro das coisas. E o México foi o centro, 
o centro do centro - a capital, que foi 
arrasada. Mas aprendendo com a ruína, ali 
já nos prometem o verde. Já tracejam 
planos de jardim ___ as crianças e as flores 
povoarão o amanhã.  
         Amigo, amiga, terremotos ocorrem 
sempre e muitos aí perecem. Mas a função 
do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. 
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         A ruína, além da morte, nos dá lições 
de vida. 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  a, por que, embaixo, onde, a, a, há, 
onde. 
b)  à, porque, em baixo, aonde, a, a, à, 
onde. 
c)  a, porque, em baixo, aonde, à, à, há, 
aonde. 
d)  à, por que, embaixo, onde, à, a, a, 
aonde. 
 
02) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  A partir dos momentos difíceis, o 
homem pode reconstruir sua vida. 
b)  O autor, ao recorrer a um fato real 
ocorrido no México, aproveita para discutir 
também questões existenciais e filosóficas 
do ser humano. 
c)  O autor faz referência a um texto que 
narra a história de dois irmãos. 
d)  Devemos seguir rigorosamente os 
conselhos para que não sejamos vítimas de 
terremotos, como o ocorrido no México. 
 
03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras destacadas 
está adequado ao texto, exceto em:   
a)  “...inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos.” (= ILESOS). 
b)  “Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam...” (= VÁLIDO).        
c)  “...este é o sortilégio dos 
terremotos...” (= CASTIGO). 
d)  “...embora muitos e tanta coisa nele 
pereçam para sempre...”  (= ACABAM). 
 
04) Assinale a alternativa em que o 
trecho retirado do texto não apresenta 
sentido conotativo: 
a)  “Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes...” 
b)  “Um terremoto autêntico vem mesmo 
de camadas profundas e a superfície...” 
c)  “...com a voz meio sepultada 
lançando um grito de socorro...” 
d)  “Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa...” 
 

05) Marque a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
corretamente, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto geral 
da frase: 
a)  O barco emergiu rapidamente após 
o acidente em alto-mar.  
b)  Fiz tanto esforço físico que estou 
lasso. 
c)  A vultuosa quantia roubada pelos 
ladrões ainda não foi recuperada. 
d)  Hoje fui ao supermercado e agora a 
dispensa está repleta de mantimentos. 
 
06) Assinale a alternativa que não 
apresenta um conectivo lógico: 
a) E. 
b) Ou. 
c) Não. 
d) Par. 
 
07) Em uma prova cuja nota máxima era 
100, Paula, Abel e Bruno tiraram juntos 
228 pontos. A nota de Bruno era maior 
que a de Paula em 44 pontos, já a nota 
de Abel ultrapassava a metade da nota 
de Bruno em 22 pontos. Quantos pontos 
Paula e Abel tiraram juntos? 
a) 128 pontos.  
b) 138 pontos. 
c) 145 pontos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08) A tabela verdade de uma proposição 
do tipo P(p, q, r, s) possui quantas 
linhas? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) Essa informação é impossível de ser 
dada sem os valores lógicos de p, q, r e s.  
 
09) Determine o valor lógico da sentença 
“ 5²=25 ou 3 é par”: 
a) É uma negação. 
b) É uma proposição composta. 
c) É verdade. 
d) É falsidade.  
 
10) Uma reta passa, necessariamente, 
por 2 pontos distintos e, por sua vez, 
esses dois pontos são ligados por uma 
única reta. Desenhando em uma folha 10 
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pontos distintos, qual o número máximo 
de retas que podem ser formadas 
ligando-os? 
a) 45 retas. 
b) 55 retas. 
c) 60 retas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11) Até pouco tempo, antes de tomar 
posse como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, era filiado a qual Partido 
Político? 
a) DEM. 
b) PMDB. 
c) PSDB. 
d) PT. 
 
12) Estado do nordeste brasileiro 
conhecido como a “Terra dos 
Marechais”, por ser o berço de 
nascimento de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, é o local onde 
Fernando Collor de Mello iniciou sua 
carreira política e atualmente o 
representa no Senado Federal: 
a) Alagoas. 
b) Maranhão. 
c) Pernambuco. 
d) Sergipe. 
 
13) Nossa Constituição Federal 
completará 30 anos em outubro, quando 
de sua promulgação mais um Estado foi 
criado em nosso país. Que Estado fará 
aniversário juntamente com nossa Carga 
Magna? 
a) Amapá. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
14) O verbo “malufar” não existe 
oficialmente, porém foi incorporado ao 
nosso vocabulário para designar fatos 
políticos escusos. Quando da expedição 
da ordem de prisão de Paulo Maluf, o 
Ministro Edson Fachin determinou 
também a perda de seu mandato 
político. Que cargo Maluf ocupava 
quando de sua prisão no final do ano 
passado? 
a) Deputado Estadual em São Paulo. 

b) Deputado Federal por São Paulo. 
c) Governador de São Paulo. 
d) Senador por São Paulo. 
 
15) De acordo com a teoria de Piaget, 
quando uma criança está aprendendo 
um novo jogo, ela faz a tentativa de 
relacionar este jogo, a movimentos ou 
regras com um jogo já aprendido 
previamente, para o referido autor esse 
processo cognitivo denomina-se: 
a)  Esquema corporal. 
b)  Interação hereditária. 
c)  Acomodação. 
d)  Assimilação. 
 
16) Um professor, ao iniciar uma aula de 
educação física, propõe para que os 
alunos individualmente criem 
estratégias para solução de um 
problema envolvendo um desafio motor. 
De acordo com Vygotsky, quando a 
criança resolve este problema sem 
auxílio, ela se encontra no nível de 
desenvolvimento: 
a)  Potencial. 
b)  Mediado. 
c)  Real. 
d)  Social. 
 
17) O Plano Nacional de Educação 
(PNE), estabelece objetivos claros para a 
ampliação do atendimento escolar para 
toda comunidade. Um grande 
investimento para educação infantil 
segundo o PNE, deve ser realizada pelos 
municípios. A intenção do PNE para a 
educação infantil é: 
a)  Estimular o acesso à educação 
infantil em meio período, para todas as 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 
b)  Estimular o acesso à educação 
infantil em tempo integral, para todas as 
crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 
c)  Estimular o acesso à educação 
infantil em tempo integral, para todas as 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
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conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 
d)  Estimular o acesso à educação 
infantil em meio período, para todas as 
crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 
 
18) Em relação a lei nº 12.796, de 4 de 
abril de 2013, julgue os itens e assinale a 
alternativa correta: 
a)  A educação básica obrigatória e 
gratuita compreende as idades entre quatro 
e dezessete anos de idade. 
b)  A obrigatoriedade do ensino gratuito 
se restringe até o ensino fundamental 
séries finais. 
c)  A educação infantil não é prioridade 
para a lei 12.796. 
d)  A educação infantil deve ser gratuita 
às crianças de até 3 anos de idade. 
 
19) A conservação em conjunto de um 
organismo orientado, representa a 
sociedade em sua concepção biológica 
com a influência do positivismo. A 
educação baseada no positivismo pode 
ser caracterizada: 
a)  Na ideia que não conhecemos a 
realidade em nós mesmos. 
b)  Na aceleração do progresso dos 
homens, estimulando a utilização do seu 
conhecimento para transformá-lo em motor 
da humanidade. 
c)  Na busca pelo abstrato e a formação 
igualitária. 
d)  Na forma de concretizar e priorizar o 
estado como fortaleza. 
 
20) De acordo com a lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, julgue os itens e 
assinale a alternativa correta: 
a)  Ao estado incumbe o dever de 
sustento, guarda e educação dos filhos 
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse 
destes, a obrigação de cumprir e fazer 
cumprir as determinações judiciais. 
b)  A criança e o adolescente têm o 
direito de ser educados e cuidados sem o 
uso de castigo físico ou de tratamento cruel 
ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto, pelos pais, pelos integrantes da 
família ampliada, pelos responsáveis, pelos 
agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou por qualquer pessoa 
encarregada de cuidar deles, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los. 
c)  A criança e o adolescente têm direito 
à educação, visando parcial 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, certificando que o indivíduo 
não terá nenhum direito de contestar 
critérios avaliativos. 
d)  Quanto à prestação de serviço a 
comunidade, as tarefas serão atribuídas 
conforme as aptidões do adolescente, 
devendo ser cumpridas durante jornada 
mínima de oito horas semanais, aos 
sábados, domingos e feriados ou em dias 
úteis, de modo a não prejudicar a 
frequência à escola ou à jornada normal de 
trabalho. 
 
21) Libâneo descreve que a prática 
educativa é parte da dinâmica das 
relações sociais e das formas da 
organização social. O autor ainda 
ressalta que a prática docente, 
apresentam interesses de toda ordem; 
sociais, políticos, econômicos e 
culturais. Neste sentido, Libâneo 
contrapõe apontando que as relações 
sociais concretas na sociedade são: 
a)  Estáticas. 
b)  Imutáveis. 
c)  Impróprias. 
d)  Dinâmicas. 
 
22) Os métodos de ensino são 
classificados por Piaget como métodos 
verbais, ativos, intuitivos e ensino 
programado. Atualmente os métodos 
ativos ganham força na educação 
básica, e se trata de um: 
a)  Método audiovisual. 
b)  Método que se desenvolveu a partir 
das pesquisas e conclusões da psicologia 
do desenvolvimento. 
c)  Método fundamentado pela 
epistemologia associacionista. 
d)  Método baseado na reflexologia e 
psicologia comportamental. 
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23) De acordo com Weineck, sob a 
questão metabólica, jovens e crianças 
apresentam ampla capacidade de 
responder a estímulos de resistência 
com utilização de energia aeróbia. 
Porém, o autor descreve que a 
capacidade anaeróbia de crianças, 
apresentam melhora em função: 
a)  Da idade e do crescimento. 
b)  Da força muscular. 
c)  Do clima. 
d)  Da coordenação motora. 
 
24) Machado ressalta que crianças e 
adolescentes apresentam diferenças 
bioquímicas em relação a adultos. Para 
o autor, essa diferença impõe limite em 
sistemas orgânicos e desempenho. Qual 
das alternativas descreve corretamente 
uma das diferenças bioquímicas? 
a)  Maior concentração de lactato 
sanguíneo. 
b)  Maior concentração de lactato 
muscular. 
c)  Menor concentração das enzimas 
glicolíticas. 
d)  Menor capacidade oxidativa. 
 
25) A vivencia motora diversificada, para 
Schmidt, pode acontecer dentro de um 
programa motor generalizado em duas 
situações, em bloco ou randomizado. A 
prática em bloco se caracteriza por: 
a)  Não repetir movimentos. 
b)  Repetição da tarefa por um período 
determinado. 
c)  Execução da tarefa uma única vez. 
d)  Antecipada aprendizagem teórica do 
movimento. 
 
26) A classificação das tendências 
pedagógicas para Saviani, podem ser 
classificadas em dois grupos, teorias 
que entendem a educação como um 
instrumento de equalização social e as 
teorias que compreendem a educação 
como meio para a discriminação social. 
Para o referido autor as teorias do 
segundo grupo são denominadas de: 
a)  Pedagogia tradicional. 
b)  Teorias não-criticas. 
c)  Pedagogia nova. 
d)  Teorias Crítico-reprodutivistas. 

27) Após o período da Turnkust, 
ginástica criada por Ludwig 
fundamentada na força, a ginástica 
escolar volta a ganhar força com Spiess, 
que introduziu a Educação Físicas nas 
escolas da Alemanha. Na história da 
educação Física, Spiess é lembrado 
também por: 
a)  Defender a ginástica feminina. 
b)  Criar a ginástica olímpica. 
c)  Introduzir as barras paralelas na 
ginástica. 
d)  Utilizar a dança como estratégia. 
 
28) Tubino classifica o esporte referente 
a seu aspecto social em três dimensões, 
o esporte-educação, esporte-
participação e esporte-performance. 
Caracterizando o esporte-participação 
de acordo com Tubino pode-se afirmar 
que: 
a)  O esporte-participação tem como 
princípio a não competição. 
b)  O esporte-participação aborda a 
ampliação da técnica pós performance. 
c)  O esporte-educação é destinado 
exclusivamente para escola. 
d)  O esporte-participação se 
fundamenta no prazer pelo lúdico com 
objetivo do bem-estar social de seus 
participantes. 
 
29) Para o combate da obesidade 
infantil, a atividade física e o exercício 
físico tornam-se elementos essenciais, 
que combinados com fatores como 
alimentação balanceada pode definir 
hábitos preponderantes para uma 
qualidade de vida. Analisando a 
pirâmide do exercício físico criada em 
1996 pelo departamento de saúde dos 
Estados Unidos, podemos afirmar que: 
a)  Os exercícios de força compõem a 
base da pirâmide. 
b)  As atividades físicas não fazem parte 
da pirâmide que é composta somente por 
exercícios físicos. 
c)  Os exercícios aeróbios são 
recomendados de 3 a 5 vezes por semana, 
ou seja, tempo maior que os exercícios de 
flexibilidade. 
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d)  No topo da pirâmide está a 
inatividade, que deve ser seguida pelo 
menos 4 vezes por semana. 
 
30) Aptidão física é a capacidade de 
realizar ações motoras sem a fadiga e 
são categorizadas em aptidão física para 
a saúde e aptidão física para a 
performance. Essa categorização ocorre 
pelo fato de algumas aptidões estarem 
relacionadas diretamente com a 
qualidade de vida. Dentre as alternativas 
a seguir, qual das aptidões físicas é 
considerada no grupo relacionado a 
saúde? 

a)  Agilidade. 
b)  Velocidade. 
c)  Coordenação motora. 
d)  Flexibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 
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