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PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021 
 
 

CADERNO DE PROVAS 
 
 

EDUCADOR FÍSICO  
 
 

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
 

 

• Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas. 

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta 
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

• Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

• Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu. 

• A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento do gabarito. 

• Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do início da 
prova. 

• Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o ultimo candidato entregue 
seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão assinar a ata de 
ocorrências.  

• Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com todas as 
páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado abaixo, para 
futura conferência.  

• Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 
 
 

 
AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA 

 
 

 
 
 
 
 



QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
1) Analise o texto e responda a questão abaixo: 
 

 

Luiz Alberto Marinho. Sociedade descartável. In: Vida Simples, dez./2008, p. 80 (com adaptações). 

Indique a alternativa que preserva a coerência da argumentação sem distorção da correção gramatical 
do texto: 

 
A) retirar o sinal indicativo da crase em “às relações” (l.11), generalizando o termo. 
B) substituir a vírgula logo depois de “modismos” (l.6) por ponto-e-vírgula. 
C) inserir a preposição de imediatamente antes de “que” em “A verdade é que a culpa acabará” (l.3). 
D) substituir o ponto empregado logo depois de “tecnologia” (l.4) pelo sinal de dois-pontos, escrevendo-se 

a palavra seguinte com letra minúscula 
E) inserir o pronome toda imediatamente antes de “informação” em “no acesso à informação farta, exata e 

imediata” (l.5-6). 
 

 
2) Observe as orações e indique a(s) alternativa(s) que possuí(em) as opções corretas na utilização da 

vírgula. 
 
I- Nunca tive boas memórias, não é professora? 
II- Os profissionais estavam trabalhando, mas, não compreendiam os afazeres. 
III- Durante as férias, as crianças comiam, todos os dias, hambúrguer com batatas fritas. 
IV- Fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne etc. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) I e II. 
B) II e IV 
C) I e IV 
D) I e III. 
E) II e III. 

 
3) Texto: 
 
 A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes, serve a 
propósitos úteis. De acordo com[1] Aiken e Kirwan (2012), a internet é um valioso recurso na busca de 
informações médicas e continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em paralelo, um poder 
potencial de aumentar a ansiedade dos sujeitos sem treinamento médico, no momento em que[2] estejam 



buscando diagnósticos em websites. Dessa forma, contemporaneamente, pessoas 
que são[3] excessivamente angustiadas ou muito preocupadas com a sua saúde realizam pesquisas 
constantes na internet. Porém, apenas se tornam mais ansiosas ou amedrontadas. Pense por um momento 
e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez uma busca na internet após receber seu exame de sangue 
ou surgir uma mancha em alguma região do seu corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas 
apenas uma minoria apresenta uma manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento. 
 

O elemento linguístico [2] funciona como: 
 
A) conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal 
B) pronome, responsável por retomar uma informação. 
C) pronome, responsável por antecipar uma informação. 
D) Pronome, responsável por introduzir um adjunto adnomiminal. 
E) conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal. 

 
4) Dentre as alternativas, assinale a que indica um erro no emprego da crase. 
 
A) “...nestas ruas coloniais onde começam à aparecer.” 
B) Dizem, à boca miúda, que são trezentas e sessenta e cinco.” 
C) Atende à súplica e vem. 
D) Você já foi àquele lugar? 
E) Estive à beira de um ataque de pânico. 

 
5) Texto: 
 O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em todo o 
país: há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio profissional como ato 
educativo e determina medidas para que esta atividade contribua para familiarizar o futuro profissional com 
o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas, estão: a obrigatoriedade da supervisão por parte do 
professor da instituição de origem do estudante com o auxílio de um profissional no local de trabalho, a 
definição de jornada máxima de trabalho de quatro a seis horas. 

Carta na Escola. N° 32, dez. 2008/jan. 2009 (adaptado). 
 

Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como objetivo: 
 
A) apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes. 
B) incentivar a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor. 
C) mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores da educação. 
D) familiarizar milhões de jovens estudantes com o seu futuro profissional. 
E) familiarizar o leitor com as instituições que definem o ensino profissionalizante. 
  
6) Observe as palavras sublinhadas. Como são chamadas as palavras que possuem a mesma pronúncia, 

mas significados diferentes? 
I- Quando coloco o cinto, eu me sinto mais protegido. 
II- Sempre uso uma colher para colher alface. 
 
A) Sinônimos.  
B) Antônimos. 
C) Parônimos. 
D) Homônimos. 
E) Pronome. 
 
7) Associe as duas colunas, considerando o uso de crase.  
 

(1) Uso indevido  
 

(    ) Estou referindo-me àquelas semanas em que não 
pude vir trabalhar. 

(    ) Vamos conhecer a fazenda à cavalo 

(2) Uso facultativo 
(    ) Comunicarei à Vossa Alteza a sua decisão! 

(    ) À medida que amadurecemos, passamos a dar 
valor ao silêncio. 



(3) Uso obrigatório  
 

(    ) Ontem fomos até à nova estrada 

(    ) Foi oferecida excelente oportunidade à nossa filha 

 
A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
  
A) 2 – 3 – 1 – 2 – 2 – 2  
B) 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3  
C) 1 – 1 – 3 – 3 – 2 – 2  
D) 3 – 1 – 1 – 3 – 2 – 2  
E) 2 – 2 – 1 – 3 – 3 – 1  

 
 
8) Texto: 
 

A melhor resposta é viver bem 
 

Viver muitos anos é uma bênção. Mas pode também se tornar uma maldição. As conquistas da 
medicina têm prolongado nossa vida e colocado a sociedade moderna diante de novos dilemas. Hoje, pouco 
mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa proporção subirá para 30% até 2050, de 
acordo com as estimativas. Muito em breve, portanto, não seremos mais um país de jovens. A população 
idosa exigirá novas políticas públicas e novas atitudes. Por isso mesmo, ela tem se tornado um objeto de 
estudo cada vez mais frequente. Na tentativa de trazer não apenas mais anos à vida, mas também mais 
vida aos anos, os cientistas têm se debruçado sobre os segredos daqueles que conseguem manter sua 
independência, seu bem-estar e suas atividades até depois dos 80 anos. [...]  

A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares dos pesquisadores, é que não se trata 
apenas de uma questão genética. A qualidade de vida na velhice pode melhorar e ser mantida graças a 
hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, sociais ou intelectuais. Acima de tudo, os exemplos 
comprovam a importância do trabalho, do círculo de amizades e da família. [...]  

Também era assim com o escritor Ariano Suassuna, que morreu na semana passada aos 87 anos. 
Seu exemplo revela como, diante do inevitável, a melhor resposta é viver bem.  

 
(Helio Gurovitz. Época, julho de 2014. Adaptado.)  

 
 
É possível reconhecer posicionamentos do autor em alguns trechos do texto. Assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de tal ocorrência.  
 
A) “[...] ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente.” (1º§)  
B) “Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos.” (1º§)  
C) “A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares [...]” (2º§)  
D) “As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida [...]” (1º§) 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 
 
9) A construtora A pode fazer uma obra em 12 dias; a construtora B pode fazê-la em 20 dias e a construtora 

C pode fazê-la em 15 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a obra? 
 
A) 8 dias  
B) 6 dias  
C) 5 dias  
D) 7 dias  
E) 3 dias  
 
 
10) Uma fazenda tem uma superfície de 6 km² + 150 hm² + 2500 dam² + 35.000 m² + 4.500.000 dm² . A sua 

área expressa em hectares é de:  
 



A) 783  
B) 792  
C) 767  
D) 798  
E) 788 
 
 
11) A medida de y na figura, em graus, é: 
 

 

A) 42º 

B) 109º 

C) 119º 

D) 87º 

E) 58º 

 
12) Avalie as equações e indique o maior resultado? 
 
A) 278 
B) 726 
C) 539 
D) 352 
E) 491 
 

13) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários construiriam 
essa casa? 

 
A) 100 
B) 90 
C) 200 
D) 75 
E) 160 
 
 
14) Os números 14, x e 69 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números 98, 224 e y. Quais 

os valores de x e y? 
 
A) 64 e 496 
B) 64 e 153 
C) 32 e 483 
D) 196 e 251 
E) 32 e 316 
 
 
15) Um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1, 2, 3, ..., 50. Qual a probabilidade de ser um 

múltiplo de 5? 
 
A)   1   



50 
B)  1 

10 
C) 23 

50 
D)  1 

3 
E)  1 

 5 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCADOR FÍSICO  

 

16) Com referência às principais características da abordagem psicomotora da educação física, que 
permitem diferenciá-la da abordagem desenvolvimentista, julgue os itens abaixo. 

I O aprendizado do movimento é o principal meio e fim específico da educação física, o que pode 
também contribuir para a identificação de talentos esportivos. 

II As experiências de movimento devem estar hierarquicamente adequadas ao nível de 
desenvolvimento dos educandos a fim de que a aprendizagem seja alcançada. 

 III Há preocupação com a formação integral do educando, considerando-se o ato de aprender 
como fruto da integração de processos cognitivos, afetivos e motores. 

 IV Há o reconhecimento da importância das atividades corporais no aprendizado escolar, com 
destaque no amadurecimento da prontidão maturacional para alfabetização. 

 Estão certos apenas os itens 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e IV 

D) III e IV 

E) Nenhuma das alternativas. 

 
17) No ambiente escolar as diversas disciplinas têm suas especificidades. No caso da Educação 

Física, pode-se afirmar que seu ato educativo relaciona-se diretamente à: 

A) formação da inteligência e do raciocínio 

B) corporeidade e ao movimento do ser humano 

C) seleção de talentos esportivos 

D) compreensão de microestruturas cognitivas 

E) dança e suas vertentes. 

 



18)  O jogo é uma característica importante do desenvolvimento humano, podendo-se utilizá-lo para 
definir a própria infância e como se comportam as crianças. Esse conhecimento pode ser a base 
para o estabelecimento de conteúdos e conhecimentos didático-pedagógicos mais adequados 
para a Educação Física escolar. A pesquisa de Ferraz (1997) que tinha como objetivo identificar, 
entre sujeitos de quatro a dezenove anos de idade, os níveis de desenvolvimento da noção das 
regras que compõem o jogo de futebol, teve seus resultados coerentes com os níveis de 
desenvolvimento propostos por Piaget (1932) e concluiu, sobre a prática das regras, que: 

I - no nível motor individual as primeiras ações com uma bola são independentes de qualquer 
estrutura de regras, pois criança e bola realizam um jogo puramente motor; 

II - no nível da cooperação nascente, a prática se caracteriza pela reprodução das ações dos 
jogadores e já está presente a regra, o que permite reiniciar o jogo depois de toda ação que não 
seja própria do jogo; 

III - no nível de codificação da regra, a principal característica é a formulação comum e consensual 
das regras básicas do jogo, desconsiderando as ações puníveis; 

IV - no nível egocêntrico, cada sujeito joga seu próprio jogo, sem se interessar pelo que os outros 
estão fazendo, pois a idéia que as crianças têm do jogo consiste no que elas observam, numa 
atitude imitativa. 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e II  apenas 

B) I e III apenas 

C) I e IV apenas 

D) II e III apenas 

C) Nenhuma das alternativas. 

 

19)  Julgue os itens a seguir, referentes à metodologia de ensino dos jogos. 

I A metodologia de ensino dos jogos deve estar preferencialmente orientada para o alcance de 
metas específicas e para um aprendizado objetivo dos fundamentos técnicos e táticos de uma 
determinada modalidade esportiva. 

II Como o jogo é sinônimo de espontaneidade, controles e orientações excessivos devem ser 
evitados e as regras devem restringi-lo o menos possível. 

III O aprendizado das habilidades requeridas pelos jogos préesportivos capacita os alunos para o 
domínio das situações vividas no jogo final, sendo desnecessário o emprego de recursos 
adicionais. 

IV Um jogo que, paralelamente à estimulação motora da criança, não permite a exteriorização da 
alegria e a comunicação entre os jogadores contraria os fundamentos da educação esportiva. 

Estão certos apenas os itens: 

A) I e II. 

B) I e III. 



C) II e IV 

D) III e IV. 

E) Todas estão corretas. 

 

20) Nosso corpo é constituído por enorme variedade de músculos, com tamanhos e formas 
diferenciados que em sua grande maioria fazem parte do sistema locomotor. Nossa capacidade 
de locomoção não depende somente dos músculos, mas da ação conjunta de: 

A) Ossos, articulações e músculos, sob regulação do sistema circulatório 

B) Ossos, articulações e músculos, sob regulação do sistema nervoso. 

C) Ossos, músculos e nervos, sob regulação do sistema nervoso. 

D) Ossos, músculos e nervos, sob regulação do sistema articular. 

E) Ossos, músculos e nervos, sob regulação do sistema digestivo 

 

21) Verifique as afirmações seguintes: 

I – A ação excêntrica possui uma resistência maior que a potência e um deslocamento para o 
lado da força muscular.  

II – Chutar uma bola, pedalar uma bicicleta, descer na barra fixa e elevar um peso em flexão do 
cotovelo são exemplos de atividades concêntricas. 

III – Na atividade isométrica não há deslocamento, mas há gasto energético. Portanto, o músculo 
trabalha. 

IV – As atividades de hidroginástica geralmente são concêntricas. 

V – Numa disputa de cabo de guerra empatada, ambas as equipes estão momentaneamente em 
trabalho concêntrico e excêntrico. 

Entre as afirmativas, podemos AFIRMAR que: 

A) todas as afirmativas estão incorretas 

B) as afirmativas I, III e IV estão corretas 

C) as afirmativas III e IV estão corretas; 

D) as afirmativas II, III e V estão corretas 

E) todas as afirmativas estão incorretas. 

 

22)  Assinale a opção correta acerca das alterações promovidas pelo exercício físico no sistema 
cardiovascular e na pressão arterial. 

A) Existem evidências científicas de que a pressão arterial de indivíduos normotensos e 
hipertensos, tanto sistólica como diastólica, não se altera significativamente com um programa 
regular de atividades físicas 



B) É recomendada para indivíduos com doença vascular ou cardíaca a prática de exercícios 
estáticos, pois a tensão muscular comprime o sistema arterial, acarretando um aumento 
significativo da resistência ao fluxo de sangue. 

C) Como a elevação da pressão arterial durante o exercício é consideravelmente mais alta quando 
a atividade é realizada com as pernas do que quando é feita com os braços, exercícios como 
marcha, corrida e ciclismo são contraindicados para indivíduos que apresentam disfunção 
cardiovascular. 

D) A baixa pressão do sangue venoso é resolvida pela ação de válvulas que permitem um fluxo 
sanguíneo unidirecional de retorno ao coração, combinado com a compressão das veias pelos 
músculos durante o exercício, criando-se, assim, um efeito denominado de bomba de retorno 
venoso. 

E) A alta pressão do sangue venoso é resolvida pela ação de medicamentos que permitem um 
fluxo sanguíneo multidirecional de retorno ao coração, combinado com a descompressão das veias 
pelos músculos durante o exercício. 

23) Qual alternativa abaixo completa a frase: 

__________________ é mais efetivo, pelo aproveitamento do oxigênio e dos raios ultravioletas, 
que exercem uma influência positiva no desenvolvimento das capacidades físicas”: 

A) Treinamento ao ar livre. 

B) Treinamento abaixo do nível do mar. 

C) Treinamento acima do nível do mar. 

D) Treinamento aquático. 

E) Treinamento em ambientes fechados. 

24) De acordo com os tipos de eventos desportivos existentes, marque a alternativa que 
corresponde ao conceito a seguir: “Evento desportivo participativo e informativo, onde visa à 
integração, promoção da modalidade, e principalmente motivar os participantes e familiares.” 

A) Festival 

B) Campeonato 

C) Gincana 

D) Olimpíada 

E) Copa 

25)  Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os conteúdos de ensino da educação 
física no 1º ao 5º ano do ensino fundamental devem: 

A) evitar a diversidade para não prejudicar a assimilação das habilidades praticadas 

B) promover atividades apenas em grupo para desenvolver a integração entre os alunos. 



C) utilizar jogos e brincadeiras de regras mais simples para facilitar sua compreensão. 

D) desconsiderar qualquer atividade competitiva para propiciar a cooperação. 

E) não utilizar atividades em grupos, dando ênfase para atividades individuais. 

26) Em relação aos aspectos históricos da educação física, assinale a opção correta. 

A) Na Europa, na primeira década do século XX, não se considerava o cuidado com o corpo uma 
necessidade do trabalhador, pois a força física e a energia física não eram consideradas 
mercadoria a ser oferecida no mercado de trabalho. 

B) No início da década de 60 do século passado, a educação física caracterizada como 
pedagogicista, utilizava o método natural, com três etapas bem definidas: aquecimento, aula 
propriamente dita e volta à calma. 

C) No início do século XX, defendia-se a educação física com ênfase desportiva, orientada 
cientificamente para os benefícios do organismo, com finalidade fisiológica. 

D) Na década de 30 do século passado, a educação física foi inclusa no texto constitucional 
brasileiro como prática educativa obrigatória, assumindo o papel de contribuir para a eugenia e a 
robustez dos estudantes 

E) Na década de 70, durante o regime militar houve uma expansão de demanda por profissionais 
de educação física, visto que os militares necessitavam de alto desempenho físico. 

27) No Handebol, em relação a uma conduta tática defensiva adequada, o jogador deve: 

A) manter-se em deslocamento uniforme, independente da movimentação do atacante 

B) preocupar-se apenas com um único adversário, em qualquer sistema defensivo. 

C) posicionar-se sempre entre o adversário e a sua meta. 

D) marcar corpo a corpo o adversário nos sistemas por zona, acompanhando-o em qualquer local 
da quadra. 

E) ficar parado na frente de seu adversário sem se preocupar com a sua meta. 

28) Qual é a modalidade de atividade física definida como uma ação social institucionalizada, 
convencionalmente regrada, que se desenvolve com base lúdica, em forma de competição entre 
duas ou mais partes oponentes ou contra a natureza, cujo objetivo é, através de uma 
comparação de desempenhos, designar o vencedor ou determinar o recorde; seu resultado é 
determinado pela habilidade ou estratégia do participante 

A) Jogos 
B) Lutas 
C) Ginástica 
D) Esporte. 
E) Dança. 
 
 
 



29) Marcellino (1990), em sua proposta de Pedagogia da Animação, sustenta a importância de se 
atuar na relação entre trabalho e lazer na escola, pois: 

A) o lazer tem um duplo aspecto educativo e transformador, relativos, respectivamente, ao 
desenvolvimento de relacionamento interpessoal e ao exercício crítico e criativo em suas 
atividades. 

B) cada vez mais se torna importante ocupar o tempo livre das crianças e jovens com atividades 
que as afastem do convívio comunitário prejudicial à sua formação moral. 

C) a Educação Física deve cumprir, através de seus jogos e brincadeiras, a função de extravasar 
os impulsos agressivos contidos dos alunos devido às altas obrigações das demais disciplinas na 
escola. 

D) o lúdico tem como utilidade primordial servir como instrumento para facilitar a produtividade dos 
alunos em suas tarefas escolares. 

E) o lazer tem um único aspecto educativo, relativo ao desenvolvimento de relacionamento 
interpessoal. 

30) Com relação a cultura e educação física, assinale a opção correta. 

A) Para promover mudanças na cultura dominante da educação física escolar é necessário se 
subordinar às práticas sociais que afirmam valores, interesses, conceitos e tradições arraigados à 
prática da disciplina. 

B) A capoeira, quando vinculada somente à aprendizagem e à reprodução de seus aspectos 
técnicos, perde seus significados culturais. 

C) Como a educação física é construída culturalmente, ela prescinde de uma prática social, pois é 
reproduzida em diversos ambientes e espaços 

D) As diferenças entre as pessoas são proporcionadas pelas diferentes estruturas biológicas da 
espécie humana e por suas diferentes opções culturais. 

E) Os exercícios de alta intensidade não são benéficos para ganho de resistência aeróbica, porém 
oferecem um ganho de massa maior se comparada a outras práticas de exercícios  
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