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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/
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O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- De acordo com a Lei no 10.793, de 1º de dezembro de 

2003, 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 

seis 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.  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

17- Assinale a alternativa incorreta: 

 

A.  Entende-se a Educação Física Escolar como uma 

disciplina que introduz e integra o aluno na cultura 

corporal de movimento, formando o cidadão que vai 

produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, capacitando-o 

para usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas 

e as ginásticas em benefício do exercício crítico da 

cidadania e da melhoria da qualidade de vida. 

B. Ao contrário da Lei n 5.692, que explicitava a 

obrigatoriedade da Educação Física Escolar em todos 

os níveis e ciclos do ensino de primeiro e segundo 

graus, a atual LDB (Lei n 9.394/96) em seu parágrafo 

terceiro, art. 26, refere-se à Educação Física como 

componente curricular integrado à proposta 

pedagógica da escola, diferente do tratamento que é 

dado às Artes, no parágrafo segundo, que especifica a 

sua obrigatoriedade. 

C. Cabe ressaltar a dinamização do trabalho dos 

professores no sentido de tornar a Educação Física 

Escolar interessante para os alunos, fazendo com que 

ela tenha objetivo e finalidades definidas e contribua 

para a formação dos jovens, atuando de forma 

interdisciplinar nas escolas. 

D. As aulas de Educação Física eram dinamizadas sob a 

égide da Legislação, que estabelecia como norte a 

aptidão física e a iniciação desportiva, como se as 
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escolas oficiais e a maioria das privadas oferecessem 

condições para este fim. 

E. Nenhuma das afirmativas.  

 

18- A Política Nacional de Educação Física e Desportos tem os 

seguintes objetivos básicos,exceto:  

 

A. Elevação do nível dos desportos em todas as áreas. 

B. Desolamento da aptidão física da população. 

C. Implantação e intensificação da prática dos desportos 

de massa. 

D. Elevação do nível técnico-desportivo das 

representações nacionais. 

E. Difusão dos desportos como forma de utilização do 

tempo de lazer. 

 

19- Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta: 

  

I. O desafio está no aprofundamento da legitimação e 

justificativa da disciplina Educação Física Escolar. 

Não há mais como aguardar ou apenas buscar 

subterfúgios legais que determinem a obrigatoriedade 

da Educação Física em todos os níveis de ensino. 

II. É fundamental também que se faça uma clara 

distinção entre os objetivos da Educação Física 

Escolar e os objetivos do esporte, da dança, da luta e 

da ginástica profissionais. Embora sejam uma fonte de 

informações, não podem transformar-se em meta a ser 

almejada pela escola, como se fossem fins em si 

mesmos. 

III. A Educação Física Escolar deve dar oportunidades a 

todos os alunos para que desenvolvam suas 

potencialidades, de forma democrática e não seletiva, 

visando seu aprimoramento como seres humanos. 

Cabe assinalar que os alunos portadores de 

necessidades especiais não podem ser privados das 

aulas de Educação Física. 

IV. Os processos de ensino e aprendizagem devem 

considerar as características dos alunos em todas as 

suas dimensões: cognitiva, corporal, afetiva, ética, 

estética, de relação interpessoal e inserção social. 

 

A. Apenas os itens II e IV estão corretos.  

B. Apenas os itens I e II estão corretos.  

C. Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

D. Todos os itens estão corretos.  

E. Não há itens corretos.  

 

20- Está correto o que se afirma em:  

 

I. O papel fundamental da educação no desenvolvimento 

das pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no 

despertar do novo milênio e aponta para a necessidade 

de se construir uma escola voltada para a formação de 

cidadãos.  

II. Vivemos numa era marcada pela competição e pela 

excelência, em que progressos científicos e avanços 

tecnológicos definem exigências novas para os jovens 

que ingressarão no mundo do trabalho.  

III. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, têm a intenção 

de ampliar 

e aprofundar um debate educacional que envolva 

escolas, pais, governos e sociedade e dê origem a uma 

transformação positiva no sistema educativo 

brasileiro. 

IV. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram 

elaborados procurando, de um lado, respeitar 

diversidades regionais, culturais, políticas existentes 

no país e, de outro, considerar a necessidade de 

construir referências nacionais comuns ao processo 

educativo em todas as regiões brasileiras.  

 

A. I, II, III e IV.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e IV apenas.  

D. III e IV apenas.  

E. I, II e III apenas.  

 

21- Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como 

objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes 

de:  

 

I. Compreender a cidadania como participação social e 

política, assim como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 

injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 

mesmo respeito; 

II. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando 

o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas; 

III. Conhecer características fundamentais do Brasil nas 

dimensões sociais, materiais e culturais como meio 

para construir progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 

país.  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

22- Assinale o Princípio, presente nos Parâmetros Curriculares 

para o Ensino Fundamental , que aplica-se na construção dos 

processos de ensino e aprendizagem e orienta a escolha de 

objetivos e conteúdos, visando a ampliar as relações entre os 

conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos 

da aprendizagem.  

 

A. Da Cooperação 

B. Da Inclusão 

C. Da Diversidade 

D. Da Solidariedade 

E. Da Transformação  
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23- É dirigida especificamente para a faixa etária até 14 anos e 

busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma 

fundamentação para a Educação Física escolar. É uma tentativa 

de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do 

desenvolvimento motor e da aprendizagem motora em relação à 

faixa etária e, em função dessas características, sugerir aspectos 

ou elementos relevantes à estruturação de um programa para a 

Educação Física na escola. 

 

A. Abordagem construtivista 

B. Abordagem desenvolvimentista 

C. Abordagem psicomotora 

D. Abordagens críticas 

E. Abordagens criacional  

 

24- Julgue os itens a seguir:  

 

I. No âmbito da Educação Física, os conhecimentos 

construídos devem possibilitar a análise crítica dos 

valores sociais, como os padrões de beleza e saúde, 

desempenho, competição exacerbada, que se tornaram 

dominantes na sociedade, e do seu papel como 

instrumento de exclusão e discriminação social. 

II. A atuação dos meios de comunicação e da indústria do 

lazer em produzir, transmitir e impor esses valores, ao 

adotar o esporte-espetáculo como produto de 

consumo, torna imprescindível a atuação da Educação 

Física escolar.  

III. A Educação Física deve fornecer informações 

políticas, históricas e sociais que possibilitem a análise 

crítica da violência, dos interesses políticos e 

econômicos, do doping, dos sorteios e loterias, entre 

outros aspectos.  

 

Está (estão) correto(s): 

  

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

25- No que diz respeito à Ética, conforme os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Fundamental, leia as seguintes 

assertivas:  

 

I. O desenvolvimento moral do indivíduo, que resulta 

das relações entre a afetividade e a racionalidade, 

encontra no universo da cultura corporal um contexto 

bastante peculiar, no qual a intensidade e a qualidade 

dos estados afetivos experimentados corporalmente 

nas práticas da cultura de movimento literalmente 

afetam as atitudes e decisões racionais. 

II. A vivência concreta de sensações de excitação, 

irritação, prazer, cansaço e eventualmente até dor, 

junto à mobilização intensa de emoções e sentimentos 

de satisfação, medo, vergonha, alegria e tristeza, 

configuram um desafio à racionalidade.  

III. O respeito mútuo, a justiça, a dignidade e a 

solidariedade podem, portanto, ser exercidos dentro de 

contextos significativos, estabelecidos em muitos 

casos de maneira autônoma pelos próprios 

participantes. 

 

Está correto o que se afirma em:  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I e III apenas.  

D. I apenas.  

E. I, II e III.  

 

26- Leia, atentamente, as frases seguintes:  

 

I. Ao interagirem com os adversários, os alunos podem 

exercer o respeito mútuo, buscando participar de 

forma leal e não-violenta. Confrontar-se com o 

resultado de um jogo e com a presença de um árbitro 

permite a vivência e o desenvolvimento da capacidade 

de julgamento de justiça (e de injustiça). 

Principalmente nos jogos, em que é fundamental que 

se trabalhe em equipe, a solidariedade pode ser 

exercida e valorizada.  

II. Em relação à postura frente ao adversário, podem-se 

desenvolver atitudes de solidariedade e dignidade nos 

momentos em que, por exemplo, quem ganha é capaz 

de não provocar e não humilhar, e quem perde pode 

reconhecer a vitória dos outros sem se sentir 

humilhado. 

III. Nos jogos, esportes e lutas em que existem regras 

delimitando as ações, surgem dois elementos 

interessantes para a discussão de valores éticos: um 

deles é a simulação de fatos e o outro é a figura do 

árbitro. 

 

Está correto o contido em:  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

27- Leia as afirmações a seguir e considere V para afirmativa 

verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  As relações que se estabelecem entre o tema 

transversal Saúde e a Educação Física são quase que 

imediatas e automáticas ao considerar-se a 

proximidade dos objetos de conhecimento envolvidos 

e relevantes em ambas as abordagens.  

(   )  A preocupação e a responsabilidade na valorização de 

conhecimentos relativos à construção da auto-estima e 

da identidade pessoal, ao cuidado do corpo, à nutrição, 

à valorização dos vínculos afetivos e a negociação de 

atitudes e todas as implicações relativas à saúde da 

coletividade, são compartilhadas e constituem um 

campo de interação na atuação escolar. 

(   )  Cabe à Educação Física escolar a responsabilidade de 

lidar de forma específica com alguns aspectos 

relativos aos conhecimentos procedimentais, 
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conceituais e atitudinais característicos da cultura 

corporal de movimento. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta: 

 

A. F , V, V. 

B. F , F, V. 

C. V , V, V. 

D. V , F, F. 

E. V , F, V. 

 

28- Julgue os itens a seguir à respeito das aulas de Educação 

Física:  

 

I. Os aspectos procedimentais são mais facilmente 

observáveis, pois a aprendizagem desses conteúdos 

está necessariamente vinculada à experiência prática.  

II. A valorização do desempenho técnico com pouca 

ênfase no prazer ou vice-versa, a abordagem técnica 

com referência em modelos muito avançados, a 

desvalorização de conteúdos conceituais e atitudinais 

e, principalmente, uma concepção de ensino que deixa 

como única alternativa ao aluno adaptar-se ou não a 

modelos predeterminados têm resultado, em muitos 

casos, na exclusão dos alunos. 

III. Além de buscar meios para garantir a vivência prática 

da experiência corporal, ao incluir o aluno na 

elaboração das propostas de ensino e aprendizagem 

são consideradas sua realidade social e pessoal, sua 

percepção de si e do outro, suas dúvidas e 

necessidades de compreensão dessa mesma realidade. 

 

Está correto o contido em:  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

29- Pode-se constituir um ambiente de aprendizagem 

significativa, que faça sentido para o aluno, no qual ele tenha a 

possibilidade de fazer escolhas, trocar informações, estabelecer 

questões e construir hipóteses na tentativa de respondê-las a 

partir:  

 

A. da supressão  

B. da inclusão 

C. da imparcialidade 

D. da neutralidade 

E. da proscrição  

 

30- Quanto à Resolução de Problemas, conforme os Parâmetros 

Curriculares do Ensino Fundamental, considere V para 

afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  Na perspectiva do estudante, os conhecimentos 

técnicos de cada modalidade corporal disponíveis no 

ambiente sociocultural são ao mesmo tempo um 

problema e uma solução. 

(   )  Durante o processo de aprendizagem, os 

procedimentos técnicos de coordenação de gestos, de 

adaptação de movimentos a determinadas regras e 

ritmos, e de uso do espaço e dos objetos constituem-se 

em problemas a serem resolvidos pelos alunos.  

(   )  Os conhecimentos prévios podem ser mobilizados por 

diversos recursos operacionais, diversificando as 

possibilidades de localização dos problemas e no 

estabelecimento de metas.   

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F - F - V  

B. V - F - V  

C. V - V - V  

D. F - F - F  

E. V - V - F  

 

31- Assinale a alternativa incorreta:  

 

A. Os conhecimentos que derivam das situações de 

resolução de problemas podem ser utilizados por 

prazer funcional e de manutenção.  

B. É fundamental que no cotidiano escolar se garantam as 

condições para o usufruto dos conhecimentos 

resultantes dessas vivências, que se dê destino à 

produção dos alunos. 

C. Da valorização dessa utilização de conhecimentos, no 

plano pessoal e grupal, pode derivar a prática 

sistemática para a manutenção e a promoção da saúde, 

e como recurso para o uso do tempo disponível para o 

lazer, tanto dentro como fora da escola. 

D. A posse e o uso de conhecimentos da cultura corporal 

de movimento atravancam o cultivo de um sentimento 

de pertinência ao grupo, desde o sociocultural mais 

abrangente até os grupos de convivência cotidiana.   

E. Nenhuma das alternativas.  

 

32- A seleção dos conteúdos e a distribuição das atividades 

desenvolvidas pela área para o curso noturno, em função das 

características do curso e do grupo, devem receber uma atenção 

especial. Mais do que qualquer outro contexto, cabe em relação 

aos cursos noturnos um esforço para a otimização na 

transmissão dos conteúdos listados como relevantes. Trata-se 

do papel social da Educação Física, exceto: 

 

A. representar uma via de acesso, de valorização e de 

apreciação da cultura corporal 

B. promover a integração e a inserção no grupo 

C. apontar a relação entre a cultura corporal e o exercício 

da cidadania 

D. validar e instrumentalizar o lazer, resgatando o prazer 

enquanto aspecto fundamental para a Saúde e melhoria 

da qualidade de vida 

E. retrair, por meio do conhecimento sobre o corpo, a 

formação de hábitos de autocuidado 
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33- Os instrumentos de Avaliação deverão: 

  

I. Explicitar os objetivos específicos propostos pelo 

programa de ensino; 

II. Situar alunos e professor dentro do processo de ensino 

e aprendizagem; 

III. Incluir a valorização do aluno, não apenas como auto-

avaliação, mas também como aquele que opina sobre o 

processo que vivencia; 

IV. Reconhecer o desenvolvimento individual valorizando 

o aluno e contribuindo com a auto-estima.  

 

A. I e II apenas.  

B. I e IV apenas.  

C. II e III apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

34- Os instrumentos de avaliação estão diretamente 

relacionados com o grau de abordagem dos conteúdos em 

função dos objetivos propostos. Assim, os professores poderão 

construir inúmeros instrumentos de avaliação para cada 

conteúdo e para cada objetivo específico, como por exemplo: 

 

I. Fichas de acompanhamento do desenvolvimento 

pessoal; 

II. Relatório de uma atividade em grupo ou fichas de 

observação com critérios definidos sobre a 

participação e a contribuição no desenvolvimento de 

algumas atividades em grupo; 

III. Relatório de apreciação de um evento esportivo ou de 

um espetáculo de dança, onde determinados aspectos 

fossem ressaltados; 

IV. Ficha de avaliação do professor quanto à capacidade 

do grupo de aplicar as regras de um determinado jogo, 

reconhecendo as transgressões e atuando com 

autonomia.  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

35- Espera-se que, ao final do ensino fundamental, os alunos 

sejam capazes de: 

 

I. Participar de atividades corporais, estabelecendo 

relações equilibradas e construtivas com os outros, 

reconhecendo e respeitando características físicas e de 

desempenho de si próprio e dos outros, sem 

discriminar por características pessoais, físicas, 

sexuais ou sociais; 

II. Repudiar qualquer espécie de violência, adotando 

atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade 

nas práticas da cultura corporal de movimento; 

III. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 

pluralidade de manifestações de cultura corporal do 

Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso 

valioso para a integração entre pessoas e entre 

diferentes grupos sociais e étnicos. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

36- Assinale  alternativa que classifica, correta e 

respectivamente, as frases seguintes em Verdadeiras (V) ou 

Falsas(F):  

 

(   )  Por meio das danças e brincadeiras os alunos poderão 

conhecer as qualidades do movimento expressivo 

como leve/pesado, forte/fraco, rápido/lento, 

fluido/interrompido. 

(   )  Importante é a percepção de um momento muito 

especial na dança que é o saber conviver com a 

sensação de liberdade que acompanha o exercício de 

criação, assim como também o exercício de conviver 

com o modelo pronto do desenho coreográfico. 

(   )  A presença de imigrantes no país também trouxe uma 

gama significativa de danças das mais diversas 

culturas.  

 

A. F; V; V. 

B. V; F; V. 

C. F; V; F.  

D. V; V; V. 

E. V; V; F.  

 

37- Leia as frases seguintes:  

 

I. A Educação Física escolar dispõe de uma diversidade 

de formas de abordagem para a aprendizagem, entre 

elas as situações de jogo coletivo, os exercícios de 

preparação corporal, de aperfeiçoamento, de 

improvisação, a imitação de modelos, a apreciação e 

discussão, os circuitos, as atividades recreativas, 

enfim, todas devem ser utilizadas como recurso para a 

aprendizagem. 

II. Por meio da percepção da diversidade de estilos, dos 

diferentes tempos de assimilação do conhecimento, 

dos também diferentes níveis motivacionais, o aluno 

poderá construir uma atitude mais inclusiva do que 

seletiva durante as suas próprias aprendizagens, bem 

como frente à aprendizagem do outro e do grupo.  

III. Se por intermédio do desenvolvimento dos conteúdos 

for estimulada uma rica abordagem de interpretações 

do mesmo objeto de estudo, como o basquete da NBA 

frente ao basquete escolar, o basquete no clube e as 

possíveis alterações nas regras para torná-lo mais 

cooperativo e menos competitivo, será possível ao 

aluno ultrapassar um modelo único, muitas vezes 

seletivo, carregado de valores pré-concebidos, abrindo 

a percepção para os valores fundamentais para a 

convivência, para a solidariedade. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  
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C. III apenas.  

D. II e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

38- Consiste em preceitos da Educação Física:  

 

I. Valorização da cultura corporal de movimento como 

parte do patrimônio cultural da comunidade. 

II. Reconhecimento e valorização da aplicação dos 

procedimentos para a prática segura. Responsabilidade 

para aplicar formas de auxílio e segurança aos colegas 

durante as execuções das práticas da cultura corporal. 

III. Valorização e respeito pelas sensações e emoções 

pessoais e as dos colegas. 

IV. Respeito ao limite pessoal e ao limite do outro. 

 

A. I e II apenas.  

B. I, II e III apenas.  

C. II e IV apenas.  

D. II, III e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

•   
39- Os objetivos da educação física escolar contemplam o 

desenvolvimento motor, afetivo-social e cognitivo, que podem 

assumir diferentes relações nos conteúdos, conforme a faixa 

etária dos alunos. Portanto, espera-se que os alunos por meio da 

Educação Física Escolar, possam melhorar, adquirir, ampliar e 

ter acesso a  alguns componentes essenciais da Educação Física 

Escolar; são eles: 

 

I. Adquirir conhecimento de como melhorar a qualidade 

do movimento, conhecendo as informações essenciais 

das habilidades motoras básicas e suas combinações, 

para aplicá-las na organização espacial e temporal dos 

diferentes jogos; 

II. Ampliar seu repertório motor, demonstrando 

capacidade de executar as habilidades básicas de 

locomoção, manipulação, estabilização e suas 

combinações; 

III. Adquirir conhecimentos acerca das dimensões 

biológicas, comportamentais e socioculturais do 

movimento, suas implicações e os aspectos conceituais 

inerentes a ela; 

IV. Ter acesso à cultura do movimento, conhecendo a 

história, as regras e as curiosidades sobre jogos, 

esportes, atividades rítmicas e expressivas, ginástica e 

lutas. 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. III e IV apenas.  

D. II, III e IV apenas 

E. I, II, III e IV.  

 

 

 

 

 

 

 

40- Quanto ao processo de Ensino-Aprendizagem, assinale a 

alternativa incorreta:  

 

A. Os estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem 

não são recentes, podemos notar na história da 

educação o quanto este assunto é discutido, e quantas 

teorias de diferentes ordens vêm sendo assumidas pelo 

meio educacional.  

B. Aos docentes que realmente querem atuar como 

profissionais do ensino é necessário que entendam que 

o processo de formação para a docência é contínuo, 

não devendo se restringir à formação inicial.  

C. Para exercer a docência como profissional do ensino é 

necessária à compreensão de que o processo de 

formação é contínuo.  

D. No cotidiano escolar, em especial, qualquer mudança 

pedagógica só é possível pela tomada de consciência 

da necessidade de melhorar sempre. 

E. Para Libâneo, a função do professor é facilitar o 

surgimento do contexto de compreensão comum por 

meio do processo de construção dialética desse espaço 

de conhecimento compartilhado que se dá pela 

interação, na escola e de suas próprias representações, 

possibilitando negociações que são capazes de 

promover o enriquecimento mútuo entre professor e 

aluno.  

 

 


