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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Gale arruma as fatias de pão com o queijo macio, 

cuidadosamente colocando as folhas de manjericão em cada 

enquanto eu esvazio os arbustos de suas uvas. Nós ficamos 

atrás em um esconderijo nas rochas. Desse lugar, nós somos 

invisíveis, mas temos uma clara visão do vale, que está 

transbordando com vida de verão, verduras para recolher, raízes 

para escavar, pescado iridescente na luz do sol. O dia é 

glorioso, com um céu azul e brisa suave. A comida está uma 

maravilha, com o queijo gotejando dentro do pão quente e as 

uvas estourando em nossas bocas. Tudo seria perfeito se isso 

fosse realmente um feriado, se todo o dia fosse vagar nas 

montanhas com Gale, caçando pela ceia da noite. Mas em vez 

disso nós temos de ficar de pé na praça às duas horas esperando 

pelos nomes que são chamados. “Nós poderíamos fazer, sabe,” 

Gale diz quietamente. “O quê?” Eu pergunto. “Deixar o 

distrito. Fugir. Viver na floresta. Você e eu, nós podemos 

fazer,” diz Gale. Eu não sei como responder. A ideia é tão 

ridícula. “Se nós não tivéssemos tantas crianças,” ele acrescenta 

quietamente. Eles não são nossos filhos, é claro. Mas eles 

poderiam ser. Os dois irmãos pequenos e irmã de Gale. Prim. E 

você pode também acrescentar nossas mães, também, porque 

como elas viveriam sem nós? Quem saciaria aquelas bocas que 

estão sempre pedindo por mais? Com ambos caçando 

diariamente, ainda há noites que a caça tem que ser trocada por 

banha de porco ou cordões de sapatos ou madeira, ainda tem 

noite em que nós vamos para cama com nossos estômagos 

roncando. “Eu nunca quero ter filhos,” eu digo. “Eu poderia. Se 

eu não vivesse aqui,” diz Gale. “Mas você vive,” eu digo, 

irritada. “Esqueça,” ele rebate de volta.  

 

(Suzanne Collins. Jogos Vorazes. São Paulo: Rocco, 2010) 

 

01 - O texto é majoritariamente: 

 

A. Persuasivo, pois tem o objetivo de convencer o 

interlocutor a aceitar o estilo de vida dos personagens. 

B. Narrativo com um personagem contando acontecimentos 

em sequência. 

C. Injuntivo, trazendo informações científicas importantes. 

D. Interativo, já que se constitui inteiramente de 

intercâmbios verbais entre dois personagens. 

E. Expositivo, pois revela uma série de ocorrências de modo 

isento. 

 

02 - Sobre o foco narrativo: 

 

A. Está em primeira pessoa, com um personagem que, como 

parte da história, faz sua própria narração. 

B. Está em primeira pessoa, representado por um ser que 

mesmo narrando a história não participa dela. 

C. Representado por um ser imaginário que „entra‟ na 

história quando algum personagem necessita. 

D. Mostra um ser criado pelo autor para contar a história, 

por isso está na terceira pessoa do discurso. 

E. Conta o texto retirado de uma obra anterior, por isso está 

em terceira pessoa. 

 

 

 

03- Acerca dos elementos descritivos do texto: 

 

A. Servem para discorrer sobre os aspectos físicos das 

personagens apresentadas e destaca-los em detrimento do 

espaço. 

B. Não compõem um aspecto indispensável do texto, pois se 

concentram unicamente na apresentação das locações. 

C. Mesmo que não predominem no texto, ocorrem, visto 

que o autor deseja descrever o ambiente em que se dá a 

ação. 

D. Constituem apenas passagens para preencher algumas 

lacunas da edição. 

E. Demonstram que o autor apenas preocupou-se em 

transmitir dados físicos significativos das personagens. 

 

04- Qual dos trechos abaixo tem um exemplo de linguagem 

conotativa? 

 

A. ...que está transbordando com vida de verão. 

B. ...pescado iridescente na luz do sol. 

C. ...se todo o dia fosse vagar... 

D. A ideia é tão ridícula. 

E. Quem saciaria aquelas bocas... 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou nesta 

segunda-feira (1º) que o surto de zika vírus é uma emergência 

de saúde pública internacional, que exige uma resposta urgente 

e única, com vigilância máxima pelos governos de todo o 

mundo. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação (com financiamento e envio de pessoas) e de 

pesquisa.  

Segundo os especialistas, o vírus está se espalhando muito e de 

maneira rápida, com consequências devastadoras. Apesar de os 

sintomas de zika serem de pouca gravidade, há evidências que 

vinculam a doença ao número excepcionalmente elevado de 

casos de bebês que nascem com microcefalia, uma má-

formação do cérebro. A informação mudou o perfil de risco de 

zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, de uma 

leve ameaça a algo de proporções alarmantes. 

Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos: febre, dor de cabeça e no corpo e 

manchas avermelhadas. Ainda não há certeza que o vírus cause 

microcefalia em bebês, mas a existência de uma ligação está 

clara para os cientistas. 

O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em agosto de 

2014, quando o surto de ebola se expandia em países da África. 

Desde a reformulação do Regulamento Sanitário Internacional, 

em 2007, além do ebola, apenas as doenças H1N1, em 2009, e 

pólio (em 2014) receberam tal status. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já reportaram casos 

de zika vírus. O Brasil fez um alerta em outubro sobre um 

número elevado de nascimentos de crianças com microcefalia 

na região Nordeste.  

O vírus é conhecido há mais de 50 anos, mas os casos atuais de 

transmissão de zika concentram-se nas Américas, mas estão 

presentes na África, Ásia e Oceania. O vírus também foi 

detectado na Europa e nos Estados Unidos, em pessoas que 

viajaram ao exterior. 
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05- “Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, 

cujos sintomas são brandos”. O vocábulo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da correção e compreensão da frase, 

por qual sinônimo? 

 

A. Moderados 

B. Agressivos 

C. Ativos 

D. Dolorosos 

E. Desordenados 

 

06- “...elevado de casos de bebês que nascem com 

microcefalia...” 

Em qual das alternativas há um termo que tem a mesma função 

sintática que o que foi sublinhado acima? 

 

A. que o surto de zika vírus é uma emergência de saúde 

pública internacional 

B. A informação mudou o perfil de risco de zika, que é 

transmitido pelo mosquito Aedes aegypti 

C. não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos 

D. O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em 

agosto de 2014, quando o surto de ebola se expandia em 

países da África 

E. O vírus também foi detectado na Europa e nos Estados 

Unidos, em pessoas que viajaram ao exterior. 

 

07- “...Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês...” 

No trecho acima, o verbo: 

 

A. Substitui o futuro do pretérito indicando polidez. 

B. Aparece numa oração coordenada e indica um fato 

habitual e comprovado. 

C. Sustenta uma suposição cuja concretização depende de 

outros fatores. 

D. Indica uma ocorrência eventual. 

E. Supõe um fato, mas exprime uma causa. 

 

08 - A substituição do trecho pelo pronome correspondente está 

correta apenas em: 

 

A. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação e de pesquisa.  

A decisão deve acelerar -lhes 

B. há evidências que vinculam a doença ao número 

excepcionalmente elevado de casos  

                há evidências que  as vinculam ao   número    

excepcionalmente elevado de casos  

C. Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês 

Ainda não há certeza que o vírus lhe cause em bebês 

D. apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam tal status. 

apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam -no. 

E. Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram casos de zika vírus. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram -lhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto: 

 

A. A mensagem é centralizada no “eu”, que destaca seus 

próprios sentimentos e impressões de si. 

B. É um texto pessoal, fundamentado na objetividade criada 

pelos adjetivos descritivos. 

C. Algumas marcas gramaticais como o uso da primeira 

pessoa verbal indicam a predominância da função 

emotiva da linguagem. 

D. A função expressiva da linguagem é revelada pela 

mensagem centrada no remetente. 

E. As figuras de linguagem (comparação, metáfora e 

antítese) cobram do leitor uma interpretação do que está 

nas entrelinhas. 

 

10- Na primeira oração a conjunção expressa: 

 

A. Conformidade 

B. Comparação 

C. Adição 

D. Causa 

E. Explicação 

 

11- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “sou”, “posso” e “depende” têm o mesmo sujeito. 

B. “leve” está no presente do modo subjuntivo. 

C. “leve” e “forte” expõem ideias opostas no contexto em 

que foram inseridas. 

D. “brisa” e “ventania” são termos que se excluem 

prejudicando a unidade do texto, mas não a sua 

compreensão. 

E. “depende de” é um conectivo coloquial, portanto seu uso 

deve ser restrito a situações formais. 

 

12- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase, porém o acento 

grave não foi empregado? 

 

A. "A frente de Messi e Ronaldo, Neymar faz sucesso no 

Campeonato Europeu." 

B. “A liberação de novos financiamentos foi restringida em 

meio a preocupações do então ministro Joaquim Levy.” 

C. “O Ministério da Saúde deve recomendar aos Estados e 

municípios que passem a registrar todos os casos 

suspeitos de infecções pelo vírus da dengue.” 

D. “Nos 15 dias em que teve nas mãos a caneta mais 

importante do Estado, a de governador, José Paulo 

Cairoli foi discreto.” 
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E. “A partir de hoje, está valendo o novo patamar de 

bandeira tarifária.” 

 

13- Em qual dos trechos a seguir houve uma transgressão das 

normas de concordância ditadas pela variedade padrão. 

 

A. “Durante a maior parte do ano os cozinheiros ficavam 

dando peitadas uns nos outros. Não tinham mesmo nada 

pra fazer!” (Stanislaw Ponte Preta) 

B.  "A maioria das provas apresentadas contra os acusados 

durante o julgamento foi depois refutada..." (Raquel de 

Queirós) 

C. “Ela era as cordas do seu coração. E por ele sempre 

examinada. Foi quando encontrou uma estranha lesão.” 

(Geraldinho) 

D. “Hoje fez um dia, amanhã farão dois que se confessou 

com Mestre Simão de Sousa.” (Francisco Carvalho 

Correia) 

E. “O amor eterno é o amor impossível. Os amores 

possíveis começam a morrer no dia em que se 

concretizam.”  (Eça de Queiroz) 

 

 
 

14- O texto aborda: 

 

A. O quanto a necessidade de revelar todas as nuances da 

nossa vida causa conflitos na harmonia dos casais. 

B. Aquelas pessoas que substituem o contato real, 

fundamentado em experiências concretas, pelo virtual. 

C. A frustração causada quando os avatares virtuais 

divulgam o lado negativo da nossa vida. 

D. O valor de podermos explorar as várias facetas da vida a 

dois e dividi-las em tempo real por meio da internet. 

E. O fato de querermos projetar uma vida paralela à real por 

meio das mídias digitais interativas. 

 

15- Quanto à linguagem utilizada no segundo quadro: 

 

A. Reflete as mudanças da língua a despeito da passagem do 

tempo. 

B. Revela peculiaridades do vocabulário pertinente a uma 

determinada região. 

C. Especifica a linguagem técnica de um grupo social 

profissional. 

D. Apresenta mudanças em função do contexto abusando 

dos termos carinhosos. 

E. Mostra as mudanças visíveis no léxico dos grupos sociais 

mais jovens. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 – Durante os primeiros ensinamentos de ginástica, o 

professor deverá incluir nos alunos as seguintes regras, 

EXCETO: 

 

A. Procurar não arredondar seus movimentos. 

B. Não há ângulos na execução de um gesto ginástico. 

C. Criar prazer pelo comprometimento. 

D. Mostrar que a pegada do companheiro que cai, não deve 

ser apena com as mãos, mas com todo o corpo. 

E. Não permitir que executem dentro ou fora da aula 

exercícios que não foram ensinados ou que têm 

dificuldade. 

 

17 – São objetivos para faixa de 0 a 3 anos elencados pelo 

Referencial Curricular Nacional com relação ao trabalho com o 

movimento na Educação Infantil, EXCETO: 

 

A. Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo. 

B. Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais 

para expressar-se nas brincadeiras e nas situações de 

interação. 

C. Ampliar possibilidades expressivas do próprio 

movimento, utilizando gestos diversos e o ritmo corporal 

nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais situações 

de interação. 

D. Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao 

andar, correr, pular e etc., desenvolvendo atitude de 

confiança nas próprias capacidades motoras. 

E. Explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, 

lançamento etc., para o uso de objetivos diversos. 

 

18 – São concepções da educação física escolar, segundo 

Darido, EXCETO:  

 

A. Desenvolvimentista. 

B. Construtivista. 

C. Crítico-superadora. 

D. Sistêmica. 

E. Plural. 

 

19 – São danças originadas pelos africanos, EXCETO: 

 

A. Síria 

B. Torém. 

C. Marabaixo. 

D. Coco. 

E. Jongo. 

 

 

 

 

 

http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
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20 – São características da dança escolar, EXCETO: 

 

A. Possui visão do homem e movimento. 

B. É interdisciplinar. 

C. É ordenada. 

D. É criativa. 

E. Não objetiva ao espetáculo. 

 

21 – Dos Métodos de Ensino da Educação Física, são pontos 

positivos do Método Situacional, EXCETO: 

 

A. Fica evidenciada e próxima da ação do jogo competitivo. 

B. A técnica fica em maior evidência. 

C. Torna-se mais fácil a transferência para o jogo 

propriamente dito. 

D. O aluno passa a conhecer mais rápido as diferentes 

situações do jogo. 

E. Disponibilizam ao aluno as mais diferentes situações 

defensivas e ofensivas do jogo, levando a tomar decisões 

rápidas. 

 

22 – Segundo Darido, 2007; a avaliação deve estar voltada para 

a aquisição de competências, habilidade, conhecimentos e 

atitudes do aluno. Para que isto aconteça, o professor precisa 

avaliar nas três dimensões do conhecimento, que são: 

 

A. Conceitual, procedimental e atitudinal. 

B. Mensal, bimestral e anual. 

C. Motora, cognitiva e afetiva. 

D. Teórica, prática e comportamental. 

E. Integral, cognitiva e formativa. 

 

23 – Os jogos são considerados intelectuais, em classificação 

geral, quando exigem raciocínio e concentração por parte do 

aluno. Assinale a alternativa que apresenta um jogo intelectual, 

ou seja, aquele que mais desenvolve o raciocínio: 

 

A. Desfile com jornal. 

B. O rei do silêncio. 

C. Ordem. 

D. Jogo do contrário. 

E. O nome do filme. 

 

24 – São habilidades operatórias próprias da Educação Infantil, 

EXCETO: 

 

A. Ordenar. 

B. Discriminar. 

C. Representar. 

D. Generalizar. 

E. Observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 – Ao promover jogo em sala de aula, o professor deve 

conhecer os 4 elementos que justificam a aplicação do jogo. 

Estão entre eles, EXCETO: 

 

A. Condições psicológicas favoráveis. 

B. Condições ambientais. 

C. Fundamentos técnicos. 

D. Aplicação de regras mais rígidas devido ao ambiente. 

E. Capacidade de se constituir em fator de autoestima do 

aluno. 

 

26 – São atividades locomotoras, EXCETO:  

 

A. Quadrupediar. 

B. Girar. 

C. Rastejar. 

D. Escorregar. 

E. Encurvar. 

 

27 - De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – 3º 

e 4º Ciclo – Educação Física, dos conteúdos conceituais e 

procedimentais, referem-se aos conhecimentos sobre o corpo, 

EXCETO: 

 

A. Compreensão das relações entre as capacidades físicas e 

as práticas da cultura corporal de movimento. 

B. Desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades 

motoras, por meio das práticas da cultura corporal de 

movimento. 

C. Compreensão das técnicas de desenvolvimento e 

manutenção das capacidades físicas básicas. 

D. Vivência de diferentes formas de desenvolvimento das 

capacidades físicas básicas. 

E. Identificação das funções orgânicas relacionadas às 

atividades motoras. 

 

28 – Os conteúdos da abordagem desenvolvimentista devem 

obedecer a uma sequência fundamentada no modelo de 

taxionomia do desenvolvimento motor, na em ordem 

específica:  

 

I. Fase dos movimentos espontâneos e reflexos. 

II. Fase dos movimentos rudimentares. 

III. Fase dos movimentos fetais. 

IV. Fase de combinações de movimentos fundamentais e 

movimentos culturais determinados. 

V. Fase dos movimentos fundamentais. 

 

A ordem correta é: 

 

A. I, III, II, V, IV 

B. III, II, I, IV, V 

C. V, I, III, II, IV 

D. II, III, I, V, IV 

E. III, I, II, V, IV 
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29 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais – 3º e 4º Ciclo – 

Educação Física; NÃO afirmam que os instrumentos de 

avaliação deverão: 

 

A. Explicitar os objetivos específicos propostos pelo 

programa de ensino. 

B. Ser claros o suficiente para que o aluno saiba o que, 

como e quando ser avaliado. 

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

avaliação, mas também como aquele que opina sobre o 

processo que vivencia. 

D. Reconhecer o desenvolvimento individual valorizando o 

aluno e contribuindo com a auto-estima. 

E. Avaliar a construção do conhecimento como uma meta e 

não como processo. 

 

30 – Na Organização dos conteúdos da educação física para 

terceiro e quarto ciclos, referem-se às atividades rítmicas e 

expressivas, EXCETO: 

 

A. Compreensão dos aspectos histórico-sociais das danças. 

B. Compreensão e vivência dos aspectos de quantidade e 

qualidade relacionados aos movimentos ginásticos. 

C. Exploração de gestos e códigos de outros movimentos 

corporais não abordados nos outros blocos. 

D. Percepção dos limites corporais na vivência dos 

movimentos rítmicos e expressivos. 

E. Vivências das danças folclóricas e regionais, 

compreendendo seus contextos de manifestação 

(carnaval, escola de samba e seus integrantes, frevo, 

capoeira, bumba-meu-boi etc.). 

 

31 – São objetivos de Educação Física para o primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental, EXCETO: 

 

A. Participar de diferentes atividades corporais, procurando 

adotar uma atitude cooperativa e solidária, sem 

discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões 

sociais, físicas, sexuais ou culturais. 

B. Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações 

corporais de forma a poder estabelecer algumas metas 

pessoais (qualitativas e quantitativas). 

C. Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das 

diferentes manifestações de cultura corporal presentes no 

cotidiano. 

D. Organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou 

outras atividades corporais simples. 

E. Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das 

diferentes manifestações da cultura corporal, adotando 

uma postura não-preconceituosa ou discriminatória por 

razões sociais, sexuais ou culturais. 

 

32 – Quanto à educação física é INCORRETO afirmar: 

 

A. A educação física caracterizar-se-á como sendo o 

componente curricular a dar conta do movimento, cujo 

conteúdo será abordado como saber produzido e 

sistematizado na prática social dos homens ao longo de 

sua história. 

 

B. A educação física é importante na medida em que 

trabalha este ser corpóreo, via movimento intencional, 

visando a formação do homem cidadão – crítico, 

participativo, transformador. 

C. A educação física escolar deve interagir com as demais 

disciplinas, em todas as iniciativas que oportunizem a 

produção e a socialização do conhecimento, a partir de 

interesses transformadores. 

D. A função social da educação física está na aprendizagem 

de temas relacionados ao movimento/ corporeidade, 

através da dança, ginástica, jogo e esporte, 

conhecimentos estes produzidos historicamente pela 

humanidade e sistematizados aqui, com a finalidade de 

atender também às necessidades do magistério. 

E. Deve haver critérios quanto ludicidade, analisando se é 

cabível ou não à cada atividade a ser realizada, ou seja, 

de forma individual.  

 

33 – São recomendações corretas para educação física escolar, 

EXCETO: 

 

A. Coletar dados por meio de testagem, que comprovem a 

eficácia do processo ensino/aprendizagem, bem como a 

capacidade física dos alunos e seus níveis de 

desenvolvimento. 

B. Selecionar e organizar previamente recursos materiais a 

serem utilizados nas aulas. 

C. Utilizar metodologia que favoreça o aproveitamento do 

tempo de aula em atividades dinâmicas, mantendo a 

participação passiva dos alunos em ritmo constante com 

intensidade, de moderada a vigorosa. 

D. Relatar as práticas pedagógicas por meio de registros de 

acompanhamento (procedimentos, ocorrências relevantes 

e resultados). 

E. Apresentar os resultados das avaliações em ficha própria, 

para que os alunos e responsáveis tenham um feedback 

de suas necessidades no que se refere ao aprendizado, 

conduta social, aptidão física e saúde. 

 

34 – São objetivos da educação física, EXCETO: 

 

A. Reeducar a postura e informar sua importância. 

B. Preparar o aluno sempre para a vitória favorecendo um 

meio de autoconfiança. 

C. Estimular a autonomia e possibilita a melhoria da 

autoestima. 

D. Ensinar a trabalhar em grupo e reconhecer diferentes 

capacidades e habilidades. 

E. Reforçar o valor da cooperação, da colaboração e da 

inclusão. 

 

35 – O esporte é um fenômeno social em expansão no mundo 

contemporâneo. Tomou dimensões sociais que buscam atender 

não somente à performance, mas à educação e ao lazer. Desse 

modo, cabe à educação física escolar o importante papel de 

disseminadora dos seguintes conteúdos, EXCETO: 

 

A. Conhecer aspectos históricos, geográficos e políticos do 

esporte e para desporto enquanto elementos da cultura 

humana. 
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B. Vivenciar aspectos básicos dos fundamentos 

(movimentos + regras) de esportes coletivos e individuais 

trabalhados como conteúdo não específico. 

C. Conhecer as características dos esportes e sua relação 

com o ambiente. 

D. Compreender as dimensões do esporte e suas relações no 

âmbito da escola e fora dela. 

E. Nenhuma das alternativas acima. 

 

36 – Dos conceitos e procedimentos sobre os conhecimentos 

sobre o corpo. Refere-se ao reconhecimento na aprendizagem 

motora: 

 

A. Análise dos movimentos e posturas do cotidiano a partir 

de elementos socioculturais e biomecânicos (trabalho, 

esporte, risco de lesões, esforço). 

B. Adaptação das capacidades coordenativas às alterações 

morfológicas próprias da adolescência. 

C. Compreensão da dimensão emocional que se expressa 

nas práticas da cultura corporal de movimento. 

D. Compreensão da dimensão do corpo sensível que se 

expressa nas práticas da cultura corporal de movimento. 

E. Percepção do corpo sensível e do corpo emotivo por 

meio de vivências corporais (técnicas de massagem, 

jogos dramáticos, representações de cenas do cotidiano 

etc.). 

 

37 – Quanto à educação infantil e educação física é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Objetivo Geral da educação infantil é explorar e estudar o 

mundo motor por meio das manifestações da cultura 

corporal visando o entendimento da estrutura social e a 

estimulação ao desenvolvimento das potencialidades 

motoras. 

B. Período de descoberta dos movimentos fundamentais – 

fases: inicial, elementar e madura, deve-se desenvolver o 

maior número possível de vivências e variações 

procurando levar os alunos a perceberem as condições 

motoras. 

C. Propõe-se a aplicação de jogos de baixa organização 

onde as crianças possam vivenciar de forma variada e 

estimulante as formas básicas de locomoção e ampliar o 

leque motor. 

D. A predisposição das crianças em participar de atividades 

dançantes e expressivas deve ser explorada ao máximo. 

Nesta fase as cantigas de roda, brincadeiras cantadas, 

festivais, teatrinhos, mostras de danças, contos e outras 

formas de estar explorando a capacidade rítmica e 

expressiva deve ser utilizada.  

E. É uma fase onde os princípios básicos de higiene e 

cuidados com o corpo devem ser estimulados. Os 

conteúdos devem ser lembrados e cobrados 

constantemente nas ações dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

38 – Quanto à educação física facultativa é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. É facultativa para pessoas que cumpram uma jornada de 

trabalho igual ou superior a seis horas. 

B. Aos alunos acobertados pelo Decreto-Lei n
o
 1.044, de 21 

de outubro de 1969, deverá ser atribuído, como 

compensação da ausência às aulas, exercício domiciliares 

com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis 

com o seu estado de saúde e as possibilidades do 

estabelecimento. 

C. É facultativa para mulheres com filhos e não para 

homens com filhos. 

D. É facultativa para alunos com mais de 30 anos de idade. 

E. De acordo com o Decreto-Lei n
o
 1.044/69 são 

considerados merecedores de tratamento excepcional os 

alunos de qualquer nível de ensino que estejam incluídos 

nas indicações do decreto. 

 

39 – A educação física escolar considera os seguintes objetivos, 

EXCETO: 

 

A. Proporcionar a aquisição de conhecimentos específicos 

relacionados ao movimento corporal. 

B. Estimular hábitos favoráveis à adoção de um estilo de 

vida ativo e saudável. 

C. Estimular a participação efetiva da comunidade escolar, 

em especial a comunidade de menor poder aquisitivo. 

D. Discutir questões relacionadas à sustentabilidade 

ambiental. 

E. Promover a harmonia interdisciplinar com outras áreas 

do conhecimento. 

 

40 – Existem vários motivos que justificam a prática da 

educação física no currículo escolar que, por sua característica 

abrangente, proporciona o desenvolvimento de habilidades de 

ser, conviver, conhecer e fazer. Estes incluem, EXCETO: 

 

A. Estimula as capacidades cognitivas, ou seja, desenvolve o 

raciocínio, a memória, a lógica, a criatividade e ensina a 

resolver problemas. 

B. Identificar e compreender a influência da mídia, ciência e 

indústria cultural no âmbito das lutas. 

C. Confere o domínio corporal da criança que ao se 

movimentar testa seus próprios limites, experimentando 

diferentes formas de se relacionar com os outros e com o 

ambiente. 

D. Desenvolve e amplia as habilidades motoras. 

E. Aprimora competências, promovendo a concentração, 

atenção, determinação, comunicação e expressão, além 

de equilíbrio emocional. 

 

 

 

 

 

 


