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INSTRUÇÕES:

- Esta prova é composta de 20 (vinte) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas:
a. b, c, d.

"o

- Somente uma alternativa é a correta. .:
- Assinale, inicialmente, no caderno de prova, a alternativa que você julgar correta.
- Em caso de reclamação de questão, esta deverá ser feita em formulário especial
somente durante a realização da prova, devendo ser solicitado o referido formulário e
entregue o mesmo ao fiscal da sala.
- Os números de 01 a 20 no Cartão-Resposta correspondem, rigorosamente, à
numeração seqüencial atribuída às questões objetivas da prova.
- Preencha, totalmente, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, os parênteses da
letra que corresponde à alternativa correta no Cartão-Resposta.
- Não preencha mais de uma alternativa em uma mesma questão, pois, se isso ocorrer, a
resposta será anulada.
- Procure responder a todas as questões.
- Não haverá substituição do Cartão-Resposta.
- Ao sair da sala entregue o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta ao fiscal.
- NÃO DOBRE, NÃO AMASSE E NÃO ESCREVA NO VERSO DO CARTÃO-
RESPOSTA.

Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser
excluído do concurso:

• Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao concurso, bem
como consultar livros, apontamentos, fazer uso de calculadora ou qualquer outro
tipo de material que for julgado indevido.

• Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos eSpeCIaIS e na
companhia do fiscal.

• Os três últimos candidatos sairão juntos.

BOA SORTEI!I
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CONCURSO PÚBLICO - 001/2002

CARGO - PROFESSOR DE EDUCAÇAo FisICA- ENSINO FUNDAMENTAL

NOME DO CANDIDATO-----------------------------------------

INSCRiÇÃO N°----------------------------------------

PROVA ESCRITA

1. Supondo-se que você fosse encarregado da elaboração de um plano de Educação
Física para uma escola qualquer, em qual dos grupos abaixo estariam as valências ou
qualidades físicas a serem desenvolvidas na execução do programa durante o ano
letivo?

A. ( ) Fibra - força de vontade - coragem - tenacidade - amor-próprio.

B. ( ) Sociabilidade - respeito ao próximo - boa conduta.

(C) ( ) Velocidade - força - resistência.

D. ( ) Coordenação - caráter - elasticidade.

situações dificultadas ou vice-versa.

2. A Destreza consiste:

c. ( )

na limitação de movimentos envolvidos para a realização de uma série com o máximo
de perfeição.

na capacidade de dominar movimentos complicados, aprender rapidamente novas
técnicas e adaptar-se à situações variadas.

nos impulsos sob a inclusão de todas as aspirações, estímulos impulsivos, instintivos e
conscientes.

D. ( na limitação ou aumento dos impulsos sob condições facilitadas transferindo-o para

A. ( )

3. Assinale a alternativa CORRETA:

A. ( Estirão de crescimento: refere-se ao aumento na velocidade ou diminuição de
crescimento no período adulto.

B. ( ) Habilidade básica: atividade no seu sentido mais puro, refere-se às mudanças no nível
de funcionamento dos indivíduos.

C. ( Aprendizagem: pode ser definida como transformações envolvendo substrato motor.



•

_____é)s__) ~~~~~~_~:~~~!'.!~?:~~_~~_~~_c:~~~_~~_~~!~~!1_~~~~~açõesque ocorrem ao longo da evolução
das espécies.

4. Um basquetebolista está colocado no seu garrafão, observando uma bola que é
lançada na cesta:

0)( ) não está fazendo força nos seus membros inferiores.

s. ( ) está fazendo força nos seus membros superiores.

c. ( ) somente está fazendo força de reação.

D. ( ) está fazendo força nos seus membros superiores e, concomitantemente, força de reação.

5. No século passado, a Educação Física esteve estreitamente vinculada:

A. ( às instituições públicas e privadas .

.S. ( às instituições de saúde.

@( às instituições militares e à classe médica.

D. ( às instituições governamentais.
6. Assinale a alternativa INCORRETA:

A. ( ) A aula de Educação Física pode favorecer a construção de uma atitude digna e de
respeito próprio por parte do deficiente e a convivência com ele pode possibilitar a
construção de atitudes de solidariedade, de respeito, de aceitação, sem preconceito.

B, ( ) O êxito e o fracasso devem ser dimensionados tendo como referência os avanços
realizados pelo aluno em relação ao seu próprio processo de aprendizagem e não por
uma expectativa de desempenho predeterminada.

c. ( ) As relações de afetividade se configuram, em muitos casos, a partir de regras e valores
peculiares a determinado contexto estabelecido pelo grupo de participantes.

Uma atividade só se tornará interessante para o aluno quando não representar mais
nenhum problema a ser resolvido, nenhuma possibilidade de prazer funcional pela
repetição e nenhuma motivação relacionada à interação social.

7. Analise as seguintes afirmativas:

I. As habilidades motoras deverão ser apreendidas durante toda escolaridade, do ponto
de vista prático e deverão estar contextualizadas nos conteúdos de outros blocos.

11.Uma prática pode ser vivida ou classificada em função do contexto em que ocorre e
das intenções de seus pensamentos.

111.A avaliação deve ser algo útil, tanto para o aluno como para o professor, para que
ambos possam dimensionar os avanços e as dificuldades dentro do processo ensino e
aprendizagem e torná-to cada vez mais produtivo.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

A. ( ) As afirmativas I e 11 estão corretas.

@( ) Todas as afirmativas estão corretas.
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c. ( ) As afirmativas I e 111estão corretas.

D. ( ) As afirmativas 11e 111estão corretas.

8. Exemplos de jogos pré-desportivos:

@( queimada, pique-bandeira e guerra das bolas.

B. ( bolinha de gude, pião e pipas.

C. ( lutas, ginástica e danças.

D. ( judô, capoeira e caratê.

9. Alongamento é uma extensão do músculo além de seu comprimento em repouso, onde
sua tensão, nesse estado, mantém o equilíbrio contra forças ..........•................•:

0( ) externas.

B. ( ) dinâmicas.
C. ( ) estáticas.

D. ( ) internas, externas e mistas. ._"



10. Em quais os desportos abaixo a resistência aeróbica é necessária?

A. ( ) Futebol.

B. ( ) Handebol.

C. ( ) Basquetebol.

@< ) Todas as respostas, "a", "b" e "c" são corretas.

11. Em uma "cortada" de Voleibol é utilizada que tipo de força?

A. ( Diferencial.

@< Explosiva.
C. ( Essencial e diferencial.

D. ( Recuperada .

.12. A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente
curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às conJfições da
população escolar, segundo a lei nO9.394, de dezembro de 1996, podemos afirmar:

A. < é facultativa em qualquer período.

B. ( ) não é facultativa em qualquer período.

@( ) é facultativa nos cursos noturnos.

D. ( ) todas as afirmativas estão corretas.

Integrar os estabelecimentos da rede municipal de ensino fundamental do seu território
ao ensino da terceira idade.

Prover ~lI,~sos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente
escolad2:~Hbt.

13. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a
base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em
caráter regular. Segundo a lei nO 9.394, de dezembro de 1996, é CORRETO afirmar
com relação aos exames a que se refere realizar-se-ão:

A. ) no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de dezesseis anos.

B. ( ) no nível de conclusão do ensino fundamental, para os menores de quinze anos.

C. ( no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de dezoito anos.

(9)( no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos.

14. Assinale a alternativa INCORRETA:

A. ) Cada município e, supletivamente, o Estado e a União: matricular todos os educandos a
partir dos sete anos de idade.

B. ( O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial
atenção para ao grupo de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade.

D. (



15. O Inatismo é uma concepção da aprendizagem segundo a qual o ser humano já nasce
com potencialidades, dons e aptidões a serem desenvolvidas, biologicamente
determinadas. O(a) professor(a) que trabalha apropriando-se nessa concepção,
entenderá que:

A. ( deve oferecer ao aluno atividades que a desafiem para a construção do conhecimento.

B. ( a aprendizagem estará condicionada à quantidade e a qualidade dos estímulos

0)<
D. ( )

oferecidos ao aluno.

quanto menor for a sua interferência no processo de aprendizagem, mais estará
facilitando para que o aluno revele a sua essência.

deve conhecer o contexto em que o aluno vive, para mediar seu acesso ao
conhecimento formal.

16. A teoria de Vygotsky está relacionada com:

.A. ( o desenvolvimento da oralidade e também com aspectos políticos.

B. ( determinados conteúdos mentais de caráter individual, dos quais não' se i'tem
consciência.

@ o desenvolvimento e a aprendizagem desde o nascimento da criança.

D. ( somente com o desenvolvimento atípico da criança.

17. Como coloca a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998), "a sexualidade vem
sendo considerada um importante objeto de estudo, consolidando-se nos últimos
tempos como subsídio também da ação pedagógica". Por isso, faz-se necessário
explicitar o que se entende por sexualidade como um pressuposto teórico
fundamental, para se pensar sobre Educação Sexual. Na referida proposta, a
sexualidade:

A. (

B. (0>
D. ( )

é o ato sexual reprodutivo.

é a caracterização biológica do ser humano, como espécie animal.

constitui-se numa elaboração histórica e cultural que se explica e se compreende no
contexto e nas relações nas quais se produz.

é a atividade sexual genital, reprodutiva ou não, que marca o ser humano em sua
essência.

18. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito científico. de
desvantagem, relacionada às pessoas que necessitam de condições especiais de
atendimento, refere-se à:o( condição social de prejuízo decorrente da deficiência e/ou incapacidade.

B. ( restrição de atividades, decorrentes de uma deficiência.

C. ( conseqüência em termos de desempenho e atividade funcional do indivíduo.

D. ( ) perda ou anormalidade de estrutura ou função orgânica.



19. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso das novas tecnologias na educação,
na perspectiva da Proposta Curricular de Santa Catarina:

A.(

c. ( )

As novas tecnologias, utilizadas com o fim em si mesmas, na construção do
conhecimento, devem estar a serviço da reprodução do capital e da competitividade.

As novas tecnologias são também objetos sociais e mediadores da relação entre o ser
humano e o mundo.

As novas tecnologias vêm substituir as "antigas" tecnologias intelectuais para traçar
estratégias que possibilitem repensar a educação.

As novas tecnologias intelectuais na educação devem ser definidas pelas forças
hegemônicas do mercado capitalista.

D. ( )

20. Analise as afirmativas seguintes:

I. Os movimentos são de grande importância biológica, psicológica, social, cultural e
evolutiva, desde que é através de movimentos que o ser humano interage com o meio

-, <J

amb~nte. ~

11. A motivação intrínseca inerente ao objeto da atividade a ser executada, não
dependendo de elementos internos e externos para atuar na aprendizagem.

111. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Educação Ambiental é tratada como um
"tema" transversal: Os conteúdos de meio ambiente serão integrados ao currículo
através da transversal idade, pois serão tratados nas diversas áreas do conhecimento,
de modo a impregnar toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, promover uma visão
global e abrangente da questão ambienta I.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

A. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

B. ( ) As afirmativas I e 11 estão corretas.

C. ( ) As afirmativas 11 e 111 estão corretas.

@( ) As afirmativas I e 111 estão corretas.


