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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG 

EDUCADOR FÍSICO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS O TÉRMINO DA PROVA, É PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.  

 USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES – MG – EDUCADOR FÍSICO 

 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25        

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
15 

Total de questões  25 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   Leia o poema e responda a questão 1 . 
 

O mundo é grande 
O mundo é grande e cabe 
Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 
Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 
No breve espaço de beijar. 

 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1983.) 
 
1) De acordo com o poema acima assinale a 
alternativa CORRETA: 
a)O poema coloca que o mundo é grande e não cabe em 
lugar algum. 
b) O poema nos leva a refletir que o amor é grande, mas 
ao mesmo tempo se torna pequeno pois cabe no pequeno 
espaço do beijar. 
c) Fazendo a comparação entre o mundo, o mar e o amor, 
o poema deixa claro que o maior entre eles é o mar.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Leia o trecho abaixo, assinale a alternativa que 
corresponda a função da linguagem utilizada:  
_Consultório do Dr. Antônio, bom dia! 
— Bom dia! Precisava marcar uma consulta para o 
próximo mês, se possível. 
— Hum, o Dr. tem vagas apenas para a segunda 
semana. Entre os dias 7 e 11, qual a sua preferência? 
— Dia 8 está ótimo. 
a) Função Fática. 
b) Função Conotativa. 
c) Função Expressiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
3) Analise as frases abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA quanto a sua classificação:  
I- Meu filho comeu o bolo todo. 
II-Em cima da mesa um caderno rasgado e várias 
canetas velhas. 
III- Ana chegou estressada em casa. 
a) I- Nominal; II- Verbal; III- Verbal. 
b) I- Verbal l; II- Nominal; III- Verbal. 
c) I- Verbal; II- Verbal; III- Nominal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
Leia a tirinha abaixo e responda as questões 4 e 5.  
 

 
 
4)  Analise a tirinha abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA 
a) Podemos notar a possiblidade de duplo entendimento 
na placa que o garoto está apresentando, pelo sentido de 
ambiguidade dando a entender que o garoto estava 
vendendo (do verbo vender) ou vendo (do verbo ver) o pôr 
do sol. 

b) De acordo com o segundo quadrinho da  tirinha 
percebemos que o garoto possui somente a intenção de 
vender o sol. 
c) O primeiro quadrinho deixa claro que o menino 
necessita muito de vender o pôr do sol devido suas 
condições financeiras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao 
verbo em destaque das frases abaixo retirada do 
texto: 
I) ―Vendo pôr do sol‖  
II)―Não está à venda!‖ 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I) Gerúndio; II)Imperativo afirmativo. 
b) I) Presente do indicativo; II) Infinitivo pessoal. 
c) I) Gerúndio; II)Presente do subjuntivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

 
6) Segundo a LDB art. 25. A educação física, integrada 
à proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 
prática facultativa ao aluno:               
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 
quatro horas. 
II – maior de trinta anos de idade. 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou 
que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 
educação física. 
IV – amparado pelo Decreto-Lei n

o
 1.044, de 21 de 

outubro de 1969. 
V – que tenha prole. 
Assinale a alternativa CORRETA:  
a) Apenas II, III, IV e V.  
b) Apenas I, II, III e V. 
c) Apenas III, IV, V.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) De acordo com a LDB Art. 34 assinale a alternativa 
CORRETA:  
a) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola. 
b) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos cinco horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola. 
c) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos seis horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
8) Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Cataguases – MG,  art. 18. Imediatamente após a 
posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência 
do Vereador que mais recentemente tenha exercido 
cargo na Mesa, ou, na hipótese de inexistir tal 
situação, do mais idoso entre os presentes e, havendo 
maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão 
os componentes da Mesa, que ficarão 
automaticamente empossados. Analise as afirmativas 
abaixo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1044.htm
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I- O mandato da Mesa será de 04 (quatro) anos, vedada 
a reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura. 
II- Na hipótese de não haver número suficiente para a 
eleição da Mesa, o Vereador que mais recentemente 
tenha exercido cargo na Mesa ou na hipótese de 
inexistir tal situação, o mais idoso entre os presentes 
permanecerá na Presidência e convocará Sessões 
diárias, até que seja eleita a Mesa. 
III- A eleição para a renovação da Mesa realizar-se-á 
obrigatoriamente na última Sessão Ordinária da 
Sessão Legislativa, empossando-se automaticamente 
os eleitos, em 1º de janeiro. 
IV- Caberá ao Regimento Interno da Câmara Municipal 
dispor sobre a composição da Mesa Diretora e, 
subsidiariamente, sobre a sua eleição. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e IV. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas I, II e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) O Sistema de Avaliação da Educação Básica é 
composto por um conjunto de avaliações externas em 
larga escala. Seu principal objetivo é realizar um 
diagnóstico da educação básica brasileira a partir da 
aplicação de testes cognitivos nas áreas de língua 
portuguesa e matemática, que possibilitam aferir a 
proficiência nessas áreas, bem como por meio da 
aplicação de questionários para os estudantes, 
professores e diretores. Hoje o SAEB é composto 
pelas três avaliações externas em larga escala: 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb).  
b) Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). 
c) Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). 
d) Avaliação Nacional da Matemática e Raciocínio Lógico 
(ANMR). 
 
10) De acordo com a Lei Complementar 3800/2009 do 
município de Cataguases- MG , Art. 3º Na estrutura da 
Carreira dos profissionais em Educação da Prefeitura 
Municipal de Cataguases, observam-se os princípios: 
Inciso I - Da valorização do Trabalhador em Educação, 
que pressupõe: Analise as afirmativas abaixo acerca   
do artigo e inciso  citado acima: 
I) a manutenção de um sistema permanente de 
formação continuada acessível a todos, com vistas ao 
seu aperfeiçoamento profissional e à sua progressão 
na carreira. 
II) o estabelecimento de normas e critério que 
privilegiam, para fins de promoção na carreira, o 
mérito funcional, a formação continuada e o esforço 
pessoal, preponderantemente sobre o seu tempo de 
serviço. 
III) o oferecimento de condições de trabalho 
adequadas para a participação do trabalhador em 
educação em atividades coletivas. 
IV) a remuneração compatível com a complexidade 
das tarefas atribuídas ao titular de cargo de carreira do 
magistério e o nível de responsabilidade dele exigida 
para desempenhar com eficiência as atribuições do 
cargo efetivo de que é ocupante. 
V)  a profissionalização, que pressupõe vocação, 
dedicação e qualificação profissional, com 
remuneração condigna e condições adequadas de 
trabalho. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I , III, IV e V. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas I,  III e V. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) O primeiro elemento a ser ensinado no voleibol é: 
a) Toque. 
b) Manchete. 
c) Posição de expectativa ou básica. 
d) Bloqueio. 
 
12) ―Pequenos jogos, em que um jogador enfrenta 
outro, ou dois alunos contra outros dois, são 
excelentes formas de aprendizagem desse difícil 
fundamento‖.   
Esse trecho refere-se a qual fundamento do futebol? 
a) Domínio. 
b) Passe. 
c) Finalização. 
d) Drible. 
 
13) Trata-se de jogos que favorecem o aumento da 
cooperação do grupo, e oferece as mesmas 
oportunidades de jogar para todas as pessoas do 
time, mesmo um com menor habilidade, pois existem 
regras para facilitar a participação desses. Os times 
continuam jogando um contra o outro, mas a 
importância do resultado é diminuída, pois a ênfase 
passa ser o envolvimento ativo no jogo e a diversão. 
Estamos falando de: 
a) Jogo cooperativo sem perdedores. 
b) Jogo de transformação. 
c) Jogos semi-cooperativos. 
d) Jogos cooperativos de resultado. 
 
14) Podemos aceder a este componente da carga de 
treino através do quociente entre o tempo útil e o 
tempo total de treino. Trata-se de: 
a) Volume. 
b) Densidade. 
c) Intensidade. 
d) Complexidade. 
 
15) Segundo o disposto pela Lei Nº 9.394/96, ao aluno 
que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 
seis horas, a prática da Educação Física, será: 
a) Obrigatória, ao menos uma vez na semana. 
b) Obrigatória, assim como para os demais alunos. 
c) Facultativa. 
d) Facultativa, desde que, o aluno possui idade mínima de 
vinte e um anos. 
 
16) Com base na Lei Nº 9.394/96, o ensino é livre à 
iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - Cumprimento das normas gerais da educação 
nacional e da educação internacional e do respectivo 
sistema de ensino; 
II - Autorização de funcionamento e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público; 
III - Financiamento somente compartilhado com o 
poder público. 
Dos itens acima: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

https://leismunicipais.com.br/regimento-interno-cataguases-mg
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-aneb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-ana
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-ana
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-ana
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b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas o item II está correto. 
 
17) Esses quebram o padrão de times fixos, em que 
dependendo do jogo, os jogadores trocam de times a 
todo instante, dificultando reconhecer vencedores e 
perdedores. Estamos falando de: 
a) Jogo de comparação. 
b) Jogo de inversão. 
c) Jogos cooperativos. 
d) Jogos cooperativos não-coletivo. 
 
18) É um fundamento do basquetebol, tanto de defesa, 
quanto de ataque: 
a) Drible. 
b) Controle de corpo. 
c) Arremesso. 
d) Passe. 
 
19) Traduz o componente quantitativa da carga de 
treino. Expressa-se, na maior parte dos casos, através 
do tempo de permanência do estímulo. Trata-se de: 
a) Volume. 
b) Densidade. 
c) Intensidade. 
d) Complexidade. 
 
20) Dentre outras, são características dos jogos 
competitivos: 
(__)- Desconfiança,suspeita. 
(__)- Pressa para acabar o jogo. 
(__)- Inexistência de objetivos. 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem CORRETA de cima para baixo: 
a) F-V-F. 
b) V-F-F. 
c) F-V-V. 
d) V-V-F. 
 
21) Analise sobre os jogos de oposição: 
I - Os jogos de oposição são uma importante 
estratégia para o ensino de lutas na Educação Física 
escolar; 
II - O cabo de guerra humano é dos jogos de oposição 
que podem ser utilizados para esse fim; 
III - Os jogos de oposição somente devem ser 
utilizados na educação infantil. 
Dos itens acima: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas o item II está correto. 
 
22) O professor de Educação Física ao avaliar deve 
auxiliar o aluno a perceber as suas facilidades e as 
suas dificuldades. Sobre a avaliação na Educação 
Física, é INCORRETO afirmar que: 
a) A avaliação na educação física não deve ser utilizada 
apenas para classificar os alunos como aprovado ou 
reprovados. 
b) A avaliação na educação física é importante para 
entender os avanços e as limitações dos alunos. 
c) A avaliação na educação física pode auxiliar o professor 
a entender quais os conteúdos que os alunos possuem 
dificuldade. 

d) A avalição na educação física deve ser unicamente 
intuitiva, sendo realizada pelo professor apenas de 
maneira oral. 
 
23) Complete a lacuna corretamente:  
A dinamometria é uma área de investigação da 
_______________ cujo objetivo central é a 
determinação das forças que produzem o movimento. 
Em função de restrições metodológicas, a 
dinamometria se ocupa basicamente da medição das 
forças de origem externa. 
a) Biomecânica. 
b) Eletromiografia. 
c) Antropometria. 
d) Calorimetria. 
 
24) Trata-se de uma técnica que deve ser utilizada em 
provas de ―salto em altura‖: 
a) Fasbury Loping. 
b) Fop Flop. 
c) Fosbury Flop. 
d) Fosbury Loping. 
 
25) A Educação Física Pedagogicista ficou conhecida 
como Educação Física Higienista. A referida 
concepção buscou integrar a educação física como 
disciplina educativa por excelência no âmbito da rede 
pública de ensino.  
A concepção mencionada no trecho acima ganhou 
força no Brasil principalmente a partir do ano de: 
a) 1945. 
b) 1985. 
c) 1990. 
d) 2000. 
 


