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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Vinícius de Moraes e responda à questão: 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.  
 
De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama.  
 
De repente, não mais que de repente  
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente.  
 
Fez-se do amigo próximo o distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (V) 
para verdadeira ou (F) para falsa: 
 
(   ) No poema é mostrado, através de antíteses, o 

impacto causado pela perda do amor na vida do eu 
lírico; 

(   ) A expressão “de repente” é uma locução adverbial e 
tem uma importância no texto de mostrar que em um 
breve instante pode ocorrer uma mudança no 
relacionamento; 

(   ) “E das bocas unidas fez-se a espuma/E das mãos 
espalmadas fez-se o espanto.” A repetição de 
fonemas consonantais recebe o nome de assonância; 

(   ) “Fez-se do amigo próximo o distante”. As palavras 
destacadas são sinônimas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, V, F; 
B) V, F, F, F; 
C) F, V, F, V; 
D) V, V, F, F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
O texto a seguir servirá de base para a questão: 
 
“Que foi isso, de repente? Nada; dez anos se passaram. 
Não diga! Se somaram? Se perderam? Algumas relações 
se aprofundaram? Se esgarçaram? Onde estávamos? 
Onde estamos? E... aonde vamos? O tempo, em lugar 
nenhum e em silêncio, passa. É inegável - todos temos 
mais dez anos agora. Ainda bem, poderíamos ter menos 
dez. Tudo nos aconteceu. Amamos, disso temos certeza. 
E fomos amados - onde encontrar a certeza? Avançamos 
aqui materialmente, ali não, nos realizamos neste ponto, 
em outros queríamos mais, algumas coisas tivemos mais 
do que pretendíamos ou merecíamos - mas isso é difícil de 
reconhecer. Perdemos alguém - "Viver é perder amigos". 
No meio do feio e do amargo, no tumulto e no desgaste, 
tivemos mil diminutos de felicidade, no ar, no olhar, na 
palavra de afeto inesperado, que sei? Espera, eu sei. É a 
única lição que tenho a dar; a vida é pequena, breve, e 
perto. Muito perto - é preciso estar atento.” Millôr 
Fernandes 
 
Observe as afirmativas acerca do texto: 
 
I. O autor faz uma análise dos acontecimentos ao longo 

de dez anos e conclui que, por causa da brevidade da 
vida, devemos estar atentos a vivermos o hoje; 

II. “E... aonde vamos?” o sinal de reticência é usado para 
indicar que fora suprimido parte do texto; 

III. “Espera, eu sei” – o verbo destacado está no modo 
imperativo; 

IV. “Avançamos aqui materialmente, ...” A palavra 
“materialmente” é formada por derivação sufixal. 

 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) Somente I, III e IV; 
B) Somente I e II; 
C) Somente III e IV; 
D) Somente I e III. 
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QUESTÃO 03 
Leia a tirinha e assinale a opção correta: 
 

 

 
 
A) As palavras “só” e “país” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
B) “...perguntando por que o mundo não sei...” o verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo; 
C) No último quadrinho, o verbo “ter” deveria ser acentuado, pois se refere a operários, que está no plural “... que são 

loiros, lindos e tem carro?”; 
D) “É a pergunta mais estúpida”. A palavra destacada tem função morfológica de substantivo. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que o período está em conformidade com a Gramática Normativa, não apresentado erro de 
concordância, regência ou colocação pronominal: 
 
A) Apressa-te, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
B) Te apressa, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
C) Apressa-te, pois corre anexos aos processos vários documentos; 
D) Apressa-te, pois correm anexo aos processos vários documentos. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que a palavra destacada está grafada corretamente: 
 
A) Era preciso que ele quizesse mudar de vida...; 
B) O advogado não encontrou uma brecha na lei, por isso não conseguiu livrá-lo; 
C) Ela fez uma excelente viajem de volta para casa; 
D) Os itens da compra estavam descriminados no papel. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Embora as crianças tenham a mesma anatomia básica dos 
adultos, elas estão longe de ser simplesmente “pequenos 
adultos”. Os primeiros socorros em uma criança devem 
levar em conta algumas considerações. (CHAPLEAU, W. 
Manual de Emergências: Um Guia para Primeiros Socorros. 
Elsevier. São Paulo, 2004). Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre as considerações especificas dos 
primeiros socorros em crianças: 
 
A) A variação no tamanho das crianças pode dificultar a 

avaliação, apesar das diretrizes se basearem em faixas 
etárias, uma criança de 6 anos pode ter o mesmo 
tamanho de uma criança de 9 anos; 

B) A superfície corpórea de uma criança é menor por 
unidade de peso do que a de um adulto; 

C) As crianças são frágeis e podem ser machucadas 
facilmente; 

D) Tipicamente, crianças nascem fortes e saudáveis e 
conseguem compensar muitos dos efeitos negativos 
decorrentes de traumas ou doenças. 

 
QUESTÃO 12 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é regido por 
uma série de princípios que representam a nova política 
estatutária do direito da criança e do adolescente. Sobre 
esses princípios, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Princípio da prevenção geral: é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente as necessidades 
básicas para seu pleno desenvolvimento e prevenir a 
ocorrência de ameaça ou violação desses direitos; 

B) Princípio da prevenção especial: o Poder Público 
regulará, através de órgãos competentes, as diversões 
e espetáculos públicos; 

C) Princípio de Atendimento Integral: o menor tem direito 
à atendimento total e irrestrito (vida, saúde, educação, 
esporte, lazer, profissionalização, etc.) necessários ao 
seu desenvolvimento; 

D) Princípio da indisponibilidade dos direitos do menor: 
pois o reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo 
ser exercido contra os pais, ou seus herdeiros, com 
algumas restrições, observado o segredo de justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
Na reapresentação da equipe de basquete da escola 
“Celeste”, os alunos foram submetidos ao teste de IMC 
pelo professor de educação física. Assinale a forma correta 
em que esse teste é usado: 
 
A) Dividindo o peso em libras pela estatura em polegadas 

ao quadrado; 
B) Dividindo a estatura em metros pelo peso em 

quilogramas ao quadrado; 
C) Dividindo o peso em quilogramas pela estatura ao 

metro quadrado; 
D) Dividindo a estatura em polegadas pelo peso em libras 

ao quadrado. 
 
QUESTÃO 14 
No intercolegial de futebol, a equipe “A” estava com o 
número mínimo de atletas que poderiam iniciar a partida, 
porém a equipe “B”, não conhecendo a regra do esporte, 
falaram que não jogariam e ganhariam por WxO. 
Conforme relatado, a equipe “A” tinha em campo quantos 
atletas? 
 
A) 7 atletas; 
B) 8 atletas; 
C) 9 atletas; 
D) 10 atletas. 
 
QUESTÃO 15 
Segundo KIRSCH, KOCK & OHO (1984), ressaltam que é 
comum, em iniciantes, a realização de alguns erros, tais 
como: uma corrida preparatória em trajetória curva ou 
com velocidade irregular e a execução do salto muito 
próximo ou muito afastado do sarrafo. Conforme os 
autores, esses erros no atletismo ocorrem em: 
 
A) Corrida com obstáculos; 
B) Salto em altura; 
C) Salto triplo; 
D) Salto em distância. 
 
QUESTÃO 16 
Uma escola vai realizar os seus jogos internos. Devido ao 
tempo ser somente de uma semana decidiram fazer em 
eliminatória simples a modalidade de basquete do qual 
tiveram 12 equipes inscritas. Ao final da competição nós 
teremos um total de: 
 
A) 12 jogos; 
B) 11 jogos; 
C) 10 jogos; 
D) 09 jogos. 
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QUESTÃO 17 
O professor fez um teste de corrida de 400 metros. Vários 
alunos reclamaram ao final que estavam extremamente 
cansados. Esse cansaço é a fadiga muscular que ocorreu 
devido a: 
 
A) Excesso de glicogênio; 
B) Aumento do volume de oxigênio; 
C) Aumento dos níveis do ácido lático; 
D) Produção excessiva de fosfato de creatinina. 
 
QUESTÃO 18 
A homeostase é uma condição no qual o meio interno do 
corpo permanece estável, dentro de certos limites. Desta 
forma, a homeostase é regulada pelo _______ e pelas 
_______. 
 
A) Sistema linfático, artérias; 
B) Sistema muscular, conexões fibrosas; 
C) Sistema nervoso, glândulas endócrinas; 
D) Sistema circulatório, câmaras de coração. 
 
QUESTÃO 19 
No basquete o aluno é orientado a amortecer a bola no 
momento em que a recebe, flexionando os braços para 
trás com uma das pernas, que vai auxiliá-lo na diminuição 
da velocidade e do impacto causado pela bola. Nestas 
condições ao fundamento relacionado será: 
 
A) Drible; 
B) Arremesso; 
C) Passe; 
D) Recepção. 
 
QUESTÃO 20 
A fadiga representa o declínio da capacidade de gerar 
tensão ou força muscular com a estimulação repetida. 
Todo o processo está ligado às características das 
unidades motoras e a especificidade do exercício (Powers 
& Howley, 1997). Marque a alternativa ERRADA sobre 
fadiga muscular: 
 
A) Fadiga periférica: é causada, por falhas musculares 

intrínsecas, acarretadas principalmente por acumulação 
de metabólitos, por esgotamento de substratos 
energéticos, ou por insuficiente aporte de oxigênio; 

B) Fadiga Periférica: um músculo isolado desenvolve 
fadiga quando exposto a contrações musculares 
repetidas; 

C) A fadiga central parece estar relacionada a uma fase 
avançada de sobretreino, ou seja, há um desequilíbrio 
entre excitação-inibição (a nível hipotalâmico) e, 
consequentemente, ficam mais ou menos interrompidas 
todas as possibilidades que o cérebro tem de se 
comunicar com a periferia; 

D) Fadiga central é uma falha na condução de impulsos 
nervosos, promovendo um aumento do número de 
unidades motoras ativas e da frequência de disparos 
dos motoneurônios. 

QUESTÃO 21 
Conforme as regras pertinentes ao líbero do vôlei, analise 
os itens abaixo e marque a opção correta: 
 
I. O líbero poderá efetuar a troca com qualquer jogador 

que ocupe a posição da linha de trás; 
II. Ele/ela tem atuação restrita às posições da linha de 

frente e poderá completar um golpe de ataque, de 
qualquer parte da quadra ou da zona livre, se, no 
momento do contato com a bola, esta esteja 
totalmente acima do bordo superior da rede; 

III. Ele/ela não poderá sacar, bloquear ou tentar bloquear; 
IV. No início de cada set, o líbero não poderá entrar em 

quadra enquanto o 2º árbitro faça a conferência da 
formação inicial e autoriza a troca com um jogador 
constante na formação inicial. 

 
Marque a opção que representa os itens corretos: 
 
A) II, IV, apenas; 
B) II, III, apenas; 
C) I, III, IV, apenas; 
D) I, II, IV, apenas. 
 
QUESTÃO 22 
O professor de educação física vai ministrar uma aula de 
handebol. O fundamento que ele utilizará, será o passe. 
Assinale abaixo a afirmação correta sobre o passe no 
handebol: 
 
A) Passe acima do ombro: conhecido como passe de 

ombro, é o passe mais utilizado num jogo de Handebol, 
pode ser feito em trajetória reta ou parabólica; 

B) Passe quicado: é quando a bola não toca o solo da 
quadra, antes de ser recepcionado pelo companheiro de 
equipe. Esse tipo de passe é utilizado para não desviar 
a bola de um marcador adversário; 

C) Passe para trás: é o passe feito na altura da cabeça com 
flexão do punho jogando a bola para trás; 

D) Passe em pronação: o passe em pronação no handebol 
é feito segurando a bola com a palma da mão apontada 
para cima e realizando um giro do punho para dentro. 
Pode ser feito com direção lateral ou para trás. 
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QUESTÃO 23 
A introdução das Diretrizes Curriculares, apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 2000, 
transformou a interdisciplinaridade em um dos eixos norteadores nas escolas públicas do Brasil, tornando-se, atualmente, 
uma palavra de ordem de muitas propostas pedagógicas neste nível de ensino. Sobre as propostas pedagógicas, assinale 
os itens a seguir: 
 
I. As dimensões econômicas, sociais, ambientais, científicas, religiosas e outras, são interdependentes não podendo mais 

ser compreendidas sem que se estabeleçam as pontes existentes entre elas; 
II. O ter uma integração dos vários campos de conhecimento e uma experiência crítica e reflexiva da realidade interligada 

tem-se tornado obrigatório nos sistemas escolares da maioria dos países, constituindo-se em uma maneira de contribuir 
para melhorar os processos de ensino e aprendizagem; 

III. Durante muito tempo a aula de Educação Física na escola foi vista como hora de lazer ou momento de trabalhar o 
corpo, desenvolvendo suas funções físicas, reforçando uma concepção dicotômica de corpo e mente. Atualmente, por 
força legal, a Educação Física é considerada disciplina integrante do projeto pedagógico da escola; 

IV. O trabalho interdisciplinar permite à Educação Física uma interação na construção do conhecimento na escola, fazendo 
uso de conteúdos inerentes à sua formação e articulando-os com as demais disciplinas curriculares. 

 
Marque a opção correta: 
 
A) Apenas I e II estão corretos; 
B) Apenas II, III e IV estão corretos; 
C) Apenas III está correto; 
D) I, II, III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO 24 
Marque a alternativa INCORRETA sobre os quatro campos de aplicação da Psicologia do Esporte apontado por Samulski: 
 
A) O esporte de rendimento busca a otimização da performance numa estrutura formal e institucionalizada. Nessa estrutura 

o psicólogo atua analisando e transformando os determinantes psíquicos que interferem no rendimento do atleta e/ou 
grupo esportivo; 

B) O esporte escolar que tem por objetivo a formação, norteada por princípios sócio-educativos, preparando seus 
praticantes para a cidadania e para o lazer. Neste caso, o psicólogo busca compreender e analisar os processos de 
ensino, educação e socialização inerentes ao esporte e seu reflexo no processo de formação e desenvolvimento da 
criança, jovem ou adulto praticante; 

C) O esporte recreativo visa o bem-estar para todas as pessoas. É praticado involuntariamente e com conexões com os 
movimentos de educação permanente e com a saúde. O psicólogo, nesse caso, atua na primeira linha de análise do 
comportamento recreativo de diferentes faixas etárias, classes – sócio-econômicas e atuações profissionais em relação 
a diferentes motivos, interesses e atitudes; 

D) O esporte de reabilitação desenvolve um trabalho voltado para a prevenção e intervenção em pessoas portadoras de 
algum tipo de lesão decorrente da prática esportiva, ou não, e também com pessoas portadoras de deficiência física e 
mental. 
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QUESTÃO 25 
A prática regular de atividade física tem sido recomendada para a prevenção e reabilitação de doenças cardiovasculares e 
outras doenças crônicas por diferentes associações de saúde no mundo, como o American College of Sports Medicine, os 
Centers for Disease Control and Prevention, a American Heart Association, o National Institutes of Health, o US Surgeon 
General, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, entre outras. (http://www.scielo.br/pdf/rbme/v10n4/22048) Análise os itens 
abaixo e assinale a opção correta sobre os efeitos fisiológicos do treinamento das atividades em academia: 
 
I. Dentre as Adaptações Metabólicas podemos destacar a diminuição da capacidade do sistema oxidativo das células 

musculares, especialmente das de contração lenta; 
II. Nas Adaptações Cardiorrespiratórias observamos a melhora do rendimento do coração ao produzir as necessidades 

energéticas do miocárdio mediante a redução da frequência cardíaca e da pressão sanguínea; 
III. Nas Adaptações Músculo-ósteo-articulares destacamos o número e a densidade dos capilares sanguíneos dos músculos 

esqueléticos, oferecendo ainda maior incremento em seus diâmetros durante a realização dos esforços físicos; 
IV. Nas alterações do sistema anaeróbico há um aumento na capacidade para suportar os níveis de ácido láctico sanguíneo 

durante o exercício máximo (explosivo) após treinamento anaeróbio. Devido aos maiores níveis de glicogênio e das 
enzimas glicolíticas. 

 
Marque a opção que representa somente itens verdadeiros: 
 
A) Somente I e II são verdadeiros; 
B) Somente I, II e IV são verdadeiros; 
C) Somente III e IV são verdadeiros; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 26 
Assinale a alternativa correta sobre educação física, inclusão social e ética: 
 
A) Costa e Bittar (2004) conceituam atividade física e/ou esportiva inclusiva como toda e qualquer atividade que, ao levar 

em consideração as potencialidades e as limitações físico-motoras, sensoriais e mentais dos seus praticantes, propicia 
aos mesmos efetiva participação nas diversas atividades físicas (como nas esportivas, recreativas, danças e ginásticas) 
e, consequentemente, possibilita o desenvolvimento de suas competências; 

B) A inclusão social e a inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino regular é um aprendizado e ocorrerá de 
forma rápida e gradual em nosso país; 

C) A implantação da educação inclusiva no ensino regular depende unicamente da boa vontade da sociedade civil, visto 
que não temos políticas voltadas para inclusão social; 

D) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, ao reconhecer a Educação Especial como modalidade 
de ensino que permeia todos os níveis escolares, deixa claro que há, nos sistemas de ensino, tipos separados de 
educação. 
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QUESTÃO 27 
Conforme a historicidade da educação física no Brasil, analise os itens a seguir e marque a opção correta: 
 
I. A reforma universitária de 1968 (Lei 5.540/68) expande a oferta de vagas nos cursos superiores, o que incrementaria 

a formação de profissionais de Educação Física; paralelamente o governo investia na formação de quadro em caráter 
de emergência, definia uma política setorial para a área de Educação Física e Esportes, legislava exclusivamente sobre 
a matéria, de forma a dotá-la de um aparato legal diferenciado (Lei 5.692/71, art. 7º; Decreto 69.450/71), incrementava 
uma política de publicação e circulação de ideias sobre a área [...], fomentava a pesquisa e a pós-graduação em 
Educação Física no Brasil (TABORDA DE OLIVEIRA, 2001, p. 19); 

II. A Educação Física passou a ser tratada ao nível de outro sistema, e porque gerou um interesse direto do Estado, que 
a inseriu em um contexto geral de desenvolvimento dos recursos humanos nacionais, sob o prisma da "aptidão física", 
e da projeção nacional via esporte de alto rendimento, sob o prisma da formação de novos talentos esportivos, 
incorporando definitivamente o conteúdo esportivo no 1º e no 2º grau; 

III. Tanto o MF [Método Francês], hegemônico durante o Estado Novo, como o ME [Método Esportivo], pós-70, 
privilegiaram o conteúdo informal, comando, lazer, controle interno e regras flexíveis. Isso significou a opção pela 
reprodução de modelos de atividades física informais, sem considerar as características e necessidades do aluno e do 
meio-ambiente; pelo papel ativo do aluno, cumpridor mecânico de ordens emanadas da autoridade docente, tendo o 
direito a pensar e agir por si próprio; pela reprodução das características do trabalho – seriedade, obrigatoriedade, 
limitações de tempo e espaço, valorização do resultado; pela intervenção de autoridades externas na resolução de 
conflitos, limitando a aprendizagem social e a capacidade dos próprios alunos de gerenciarem uma atividade grupal; e 
por fim, pelas regras predeterminadas e inquestionáveis, dificultando a compreensão de sua função e de seu processo 
de elaboração (BETTI, 1991, p. 165); 

IV. Teve ela [a Educação Física] – dada a contundente presença tecnicista nas Leis n. 5.540/68 e 5.692/71 – reforçado o 
seu caráter instrumental, caráter esse que, num primeiro instante, veio a configurar-se no zelar, enfaticamente, pela 
preparação, recuperação e manutenção da força de trabalho, buscando com esse proceder, assegurar ao ímpeto 
desenvolvimentista então em voga, mão-de-obra fisicamente adestrada e capacitada. Esse caráter instrumental, 
evidencia-se ainda mais quando o Decreto n. 69.450/71, em seu artigo 1.º, refere-se a ela como sendo "...ATIVIDADE 
que por seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e 
sociais do educando (constituindo-se em) um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação 
nacional..." (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 107, grifo do autor). 

 
A) Somente I, II e III são verdadeiras; 
B) Somente I, II e IV são verdadeiras; 
C) Somente II e IV são verdadeiras; 
D) Todas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 28 
O plano de aula no ensino teórico é crucial para que o professor consiga realizar    uma transformação mais próxima da 
realidade ao tratar-se da prática. O principal objetivo do planejamento é administrar e sistematizar como será conduzido 
os métodos de ensino, as ações e os objetivos – tanto do professor quanto da escola. Assinale a opção INCORRETA sobre 
a metodologia do planejamento de ensino: 
 
A) Quando falamos em metodologia de ensino, temos que ter em vista três funções: objetividade, coerência e flexibilidade; 
B) Objetividade: O plano deve obter um objetivo possível, de acordo com as possibilidades de ensino, materiais escolares 

e na vontade de aprender dos alunos. Pode haver alguma limitação em relação ao ensino, porém, é necessário que 
todos compreendam o ensino segundo o contexto real; 

C) Coerência: para ter um resultado positivo, os métodos e as avaliações não precisam estar relacionados, visto que as 
avaliações não dependem da metodologia aplicada pelo professor; 

D) Flexibilidade: ainda que haja o mesmo plano de ensino, o professor pode utilizar diferentes articulações para se chegar 
ao mesmo lugar. Por isso é necessário que haja a flexibilidade nos métodos. 
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QUESTÃO 29 
Consideramos a dança enquanto uma manifestação cultural pelo fato de possibilitar a reflexão sobre os movimentos, a 
compreensão sobre o ritmo além de promover relações com os aspectos sociais, educativos e culturais. Desta forma, a 
dança é considerada um conteúdo estruturante da Educação Física, por estar relacionada com o movimento intencional 
construído culturalmente. Sobre a assertiva acima é correto afirmar sobre dança: 
 
A) A dança é considerada conteúdo da área de conhecimento da Educação Física, por proporcionar a realização do “[...] 

movimento enquanto uma ação intencional, inexpressiva e que coloca o ser humano em situação, tendo base sociologia 
e epistemológica” (PALMA et all, 2010, p.53); 

B) “[...] a dança pela dança, no mínimo, é uma postura ingênua, pois toda dança comporta valores culturais, sociais e 
pessoais situados historicamente”; 

C) A dança como conteúdo a ser ensinado nas aulas de Educação Física percorre aspectos básicos e reduzido, devido às 
possibilidades de relações que podem ser realizadas durante as intervenções compreendendo o movimento de maneira 
refletida e não com base na reprodução; 

D) O ensino da dança na escola proporciona momentos de “[...] discussão e aprendizado com base nas experiências vividas, 
assim temos a oportunidade de não questionar sem intervenção, podendo superar os modelos pré-estabelecidos, 
diminuindo a sensibilidade no modo de perceber o mundo” (SARAIVA, 2005, p.114). 

 
QUESTÃO 30 
Para Sassaki (1997), a inclusão social vem acontecendo e se efetivando em países desenvolvidos desde a década de 80. 
De acordo com Aguiar (2002; 2004), no Brasil foi só a partir da Constituição da República Federativa de 1988 que aumentou 
o número de estudos voltados para essa área. Ainda segundo Aguiar, no campo da educação formal eles começaram a 
ocorrer, de forma mais sistemática, após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. 
Com base na informação sobre a inclusão social é INCORRETO afirmar na educação física que: 
 
A) No que concerne à área da Educação Física, a Educação Física Adaptada surgiu oficialmente nos cursos de graduação, 

por meio da Resolução nº 03/87, do Conselho Federal de Educação, que prevê a atuação do professor de Educação 
Física com o portador de deficiência e outras necessidades especiais. A nosso ver, esta é uma das razões pelas quais 
muitos professores de Educação Física, hoje atuando nas escolas, não receberam em sua formação conteúdos e/ou 
assuntos pertinentes à Educação Física Adaptada ou à inclusão; 

B) A prática desportiva, quando usada sem os princípios da inclusão, é uma atividade que não favorece a cooperação, que 
não valoriza a diversidade e que pode gerar sentimentos de satisfação e de frustração. Essa cultura competitiva constitui 
uma fonte de exclusão e pode se consistir numa barreira à educação inclusiva; 

C) Com o princípio da Inclusão, a Educação Física escolar deve ter como eixo fundamental o professor e, sendo assim, deve 
desenvolver as competências de todos os docentes e dar aos mesmos, condições para que tenham acesso aos conteúdos 
que propõe, com participação mínima, adotando para tanto estratégias adequadas, evitando a exclusão ou alienação; 

D) ...a inclusão total (se entendida como a inserção de todas as crianças e jovens, independentemente do tipo e grau de 
limitação, na classe regular, por tempo integral e sem qualquer outro tipo de apoio) é uma resposta muito simplista e 
equivocada a um tema demasiadamente complexo, e que, se caracteriza no momento por uma confiança excessiva na 
retórica e pela falta de evidências científicas. É muito mais uma questão de crença, ou religião do que de ciência. 
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