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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir 

sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação, vinculados com 
as ações transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES 
e SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão 
na iminência de serem efetivadas 
(desenvolvimento potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução 
de problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade 
escolar dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado 
da observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do 
currículo.  Nessa perspectiva, o currículo envolve os 
aspectos sociológicos na organização do saber 
escolar. Essa relação escola/sociedade, sob o 
enfoque crítico, requer compreender a escola como 
instrumento de poder. Mas, se considerarmos o 
currículo como compromisso para promover uma 
educação emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos 
sistemas de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimento da educação básica, 
expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 
organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em 
todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 
de acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas 
propostas curriculares, segundo a Resolução 02/98 
(CNE), processos de ensino voltados para as 
relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando a interação entre a educação 
fundamental e a vida cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de 
nove anos, a partir dos seis anos de idade, 
assumindo-o como direito público subjetivo e 
estabelecendo, de forma consequente, se a 
primeira série aos seis anos de idade se destina 
ou não à alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e 
duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério 
da Educação como, por exemplo, na distribuição 
de livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as 
condições para a matrícula de crianças de 6 
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões 

e espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
11. A perspectiva de Educação Física Escolar adotada 

considera a Cultura Corporal de Movimento como 
seu objeto de estudo (Bracht, 1999) e compreende 
que o trabalho com as manifestações da referida 
cultura possibilita à Educação Física escolar a busca 
por sua finalidade. 
A esse respeito pode-se afirmar: 

 
A) São consideradas manifestações o jogo, o 

esporte, as ginásticas e práticas de aptidão física, 
as atividades rítmicas e expressivas e a dança. 

B) São consideradas manifestações o jogo, o 
esporte, as ginásticas e práticas de aptidão física, 
as atividades rítmicas e expressivas, a dança, a 
luta. 

C) São consideradas manifestações o esporte, as 
ginásticas e práticas de aptidão física, as lutas e 
a dança. 

D) São consideradas manifestações o jogo, as 
ginásticas e práticas de aptidão física, as 
atividades rítmicas e expressivas e a dança. 

E) São consideradas manifestações o jogo, o 
esporte, as ginásticas, as atividades rítmicas e 
expressivas e a luta. 

 
12. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

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 e 
sociais. 

II. 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. 

III. Solucionar problemas de ordem corporal em 
diferentes contextos, regulando e dosando o 
esforço em um nível compatível com as 
possibilidades, considerando que o 
aperfeiçoamento e o desenvolvimento das 
competências corporais decorrem de 
perseverança e regularidade e que devem 
ocorrer de modo saudável e equilibrado 

IV. Reconhecer condições de trabalho que 
comprometam os processos de crescimento e 
desenvolvimento, não as aceitando para si nem 
para os outros, reivindicando condições de vida 
dignas. 

V. Conhecer, organizar e interferir no espaço de 
forma autônoma, bem como reivindicar locais 
adequados para promover atividades corporais 
de lazer, reconhecendo-as como uma 
necessidade do ser humano e um direito do 
cidadão, em busca de uma melhor qualidade de 
vida. 

Estão CORRETOS: 
 

A) Apenas os itens I, II, IV e V. 
B) Apenas os itens I, II e V. 
C) Apenas os itens II, III e V. 
D) Apenas os itens I e IV. 
E) Todos os itens. 

 
13. A história da constituição da Educação Física no 

Brasil foi fortemente influenciada pela instituição 
militar e pela medicina, quando o corpo foi alvo de 
estudos das ciências biológicas e igualado a uma 
estrutura mecânica. (Bracht, 1999).  
A partir dessa expressão e de outros fatos revelados 
na literatura sobre a história da Educação Física, 
julgue as proposições a seguir: 

 
I. O nascimento da Educação Física se deu, por um 

lado, para cumprir a função de colaborar com a 
construção de corpos saudáveis e dóceis. Ou 
melhor, com uma educação estética (da 
sensibilidade) que permitisse uma adequada 
adaptação ao processo produtivo ou a uma 
perspectiva política nacionalista. Por outro lado, 
foi graças à legitimação do conhecimento 
médico-científico do corpo que a Educação Física 
referendava as possibilidades, a necessidade e 
as vantagens de tal intervenção sobre o corpo. 

II. No Brasil, a Educação Física na escola não 
recebeu influências da área médica com ênfase 
nos discursos pautados na higiene, na saúde e 
na eugenia, dos interesses militares e de 
nacionalismo. Recebeu, sim, a influência da área 
da psicologia, com ênfase nos discursos de 
estudiosos que defendiam a prática da atividade 
física na perspectiva da saúde mental. 

III. Especificamente, quanto aos conteúdos, até os 
anos 60 esteve centrada nos movimentos 
ginásticos europeus, especialmente os de Ling, 
Janh e, depois, da escola francesa. O método 
francês, principal referência nessa época, 
preconizava uma Educação Física orientada 
pelos princípios anátomo-fisiológicos, visando ao 
desenvolvimento harmônico do corpo e, na idade 
adulta, à manutenção e à melhoria do 
funcionamento dos órgãos. 

IV.  No período da década de 70, o governo militar 
apoiou a Educação Física na escola, objetivando 
tanto a formação de um exército composto por 
uma juventude forte e saudável como a 
mobilização de forças oposicionistas. Assim, 
estreitaram-se os vínculos entre esporte, 
nacionalismo e governo. Fortaleceu-se, dessa 
maneira, o conteúdo da ginástica na Educação 
Física, reforçando valores como a racionalidade, 
a Educação Física ciência e a produtividade. 

V. Em oposição à vertente mais tecnicista, 
esportivista e biologicista surgem novas 
abordagens na Educação Física escolar, a partir 
do final da década de 70, inspiradas no momento 
histórico social pelo qual passava o país, nas 
novas tendências da educação de uma maneira 
geral, além de questões específicas da própria 
Educação Física. Essas abordagens resultaram 
da articulação de diferentes teorias psicológicas, 
sociológicas e concepções filosóficas. 
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Estão CORRETAS as proposições: 
 

A) I e IV 
B) II, III e IV 
C) III e V 
D) I, III e V 
E) II e IV 

 
 
14. Tendo como eixo de reflexão sobre o que é ensinar 

Educação Física, Selbach (2010, p. 42) aponta para 
a seguinte preocupação: “seja qual for o ano ou a 
condição social e cultural do aluno, é a busca da 
eficiência (técnica) e da satisfação (prazer e alegria) 
como aspectos simultâneos e complementares, que 
devem coexistir, sem que sejam, necessariamente, 
decorrentes um do outro”. 
Sob essa perspectiva é CORRETO afirmar: 
 
A) É tarefa do professor priorizar a técnica nas aulas 

de Educação Física, pois ela garante a motivação 
no esporte. 

B) Devem ficar muito claros quais conceitos de 
técnica, satisfação e motivação estão 
subentendidos em cada aula. 

C) É condição única o trabalho com o lazer para 
garantir a satisfação não havendo necessidade 
de trabalhar com a técnica. 

D) Deve ser tarefa do educador mostrar que a 
satisfação decorre exclusivamente da superação 
técnica. 

E) É tarefa do educador apresentar ao aluno 
sistemicamente a motivação e a satisfação nas 
aulas, independentemente dos seus avanços 
técnicos, os quais não são importantes nessa 
perspectiva. 

 
15. Com relação ao Ensino da Educação Física, leia as 

seguintes assertivas: 
 
I. Para que o professor de Educação Física 

desenvolva uma aula com competência deve 
levar em consideração como um dos 
fundamentos o nível de desenvolvimento físico e 
emocional do aluno, avaliando o que sabe e o 
que não sabe e sua predisposição para aprender. 

II. Um bom professor de Educação Física, ao 
considerar o nível físico e emocional dos seus 
alunos, pode desconsiderar as experiências 
vividas em anos anteriores. 

III. O bom desenvolvimento de uma aula de 
Educação Física depende, também, da idade do 
aluno e da compreensão sobre as potencialidade 
e limites relativos a cada faixa etária. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I e II. 
B) Apenas as assertivas II e III. 
C) Apenas as assertivas I e III. 
D) Apenas a assertiva III. 
E) Todas as assertivas. 

 

  

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO    

FFÍÍSSIICCAA  
 
 
 
16. A experiência com a ginástica pelo aluno, no interior 

da escola, quando desenvolvida com um tratamento 
pedagógico adequado, enfatizará as movimentações 
básicas dos educandos, como os movimentos 
locomotores, manipulativos e estabilizadores. 
Gallahue (2001).  
Nesse sentido, a ginástica poderá: 

 
I. Ser entendida e concretizada como conteúdo da 

Educação Física escolar, assumindo os mesmos 
papéis de todas as ações e disciplinas que 
envolvem o planejamento escolar, tendo seus 
alicerces nos objetivos, nos conteúdos e nos 
métodos. 

II. Ser caracterizada como conteúdo que teve o seu 
conceito, as suas características e os seus 
entendimentos marcados por contextos que vão 
da expressão do corpo como arte até a busca da 
autossuperação. 

III. Estar presente em várias modalidades 
esportivas, oferecendo a oportunidade a todos os 
alunos de participarem com motivação pelas 
atividades propostas pelo professor. Isso em 
função da facilidade de combinação de 
movimentos técnicos com alto grau de 
dificuldades, o que será exigido do aluno. 

IV. Ser futuramente um dos conteúdos da Educação 
Física escolar a oportunizar o conhecimento de 
movimentos que nem sempre garantem o suporte 
para a compreensão da ginástica atual. Além 
disso, deve tentar buscar autonomia, utilizando 
espaços públicos, simplificando as formas de 
aplicação da ginástica e buscando alternativas de 
se movimentar, com a preocupação da estética, 
porém com consciência e segurança. 

V. Ser compreendida como um conjunto de técnicas 
de trabalho corporal que, de um modo geral, 
assume um caráter individualizado, com 
finalidades diversas. Por exemplo: como 
preparação para outras modalidades, como 
relaxamento, para manutenção ou recuperação 
da saúde, ou ainda como forma recreativa, 
competitiva e de convívio social. Tudo isso a 
envolver (ou não) a utilização de aparelhos. 

 
Estão CORRETAS apenas as assertivas: 
 
A) II, III e IV 
B) II e III 
C) I e III 
D) I, II e V 
E) IV e V 
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17. A Ginástica para Todos, na Educação Física escolar, 
pretende mostrar as possibilidades do trabalho 
corporal, buscando o desenvolvimento integral do 
aluno inserido nesse contexto quanto aos aspectos 
motor, cognitivo, socioafetivo e cultural. 
Sobre o assunto, é CORRETO afirmar: 

 
A) A Ginástica para Todos, como atividade inserida 

no contexto escolar, oferece uma reflexão acerca 
das ações com significado sociocultural, 
enriquecendo o acervo motor do aluno, 
estimulando a integração, a colaboração e a 
criatividade em grupo, favorecendo a 
comunicação e a expressão desse aluno. 

B) A Ginástica para Todos é uma modalidade 
esportiva competitiva e tem seu conceito 
fundamentado pela Federação Internacional de 
Ginástica (CBG, 2002). 

C) A principal característica da Ginástica para Todos 
é a sua prática individual, por meio da qual os 
alunos participam das aulas interagindo o tempo 
todo, tanto no auxílio de um movimento quanto 
na montagem coreográfica. 

D) A Ginástica para Todos vem sendo estudada do 
ponto de vista sociocultural por permitir a prática 
com regras específicas para a competição, por 
meio da qual todos os indivíduos podem praticar, 
principalmente no âmbito escolar. 

E) A Ginástica para Todos é uma forma de atividade 
que procura resgatar o movimento humano na 
sua individualidade, busca desenvolver suas 
capacidades físicas e habilidades motoras 
coletivamente, de acordo com as possibilidades 
do aluno, mas, ao mesmo tempo, objetiva o 
refinamento do movimento que será exigido na 
competição. Pode-se dizer ainda que ela 
preserva a individualidade, mas paralelamente 
exige o trabalho em grupo, favorecendo o 
desenvolvimento da criatividade e da 
socialização. 

 
18. Considera-se um fator importante no processo ensino 

aprendizagem o bom entendimento entre as partes 
envolvidas, o professor e o aluno. Para ocorrer o 
entendimento, torna-se essencial que os termos 
aplicados estejam adequados e tecnicamente 
corretos. Um dos objetivos cognitivos das aulas de 
Ginástica Artística é justamente ensinar a 
terminologia específica do esporte, ao apresentar 
para os alunos novos movimentos e equipamentos a 
serem utilizados.  
Relativamente às posições básicas do corpo, 
independentes de sua relação com o aparelho, os 
termos CORRETOS são: 

 
A) Posição estendido-invertida; posição grupada; 

posição carpada.  
B) Posição estendida; posição grupada; posição 

estendido-carpada.  
C) Posição estendida; posição grupada; posição 

carpada; posição afastada. 
D) Posição invertida; posição grupada; posição 

invertido-carpada; posição afastada. 
E) Posição estendida; posição estendido-grupada; 

posição carpada; posição afastada. 

19. De forma geral, no cenário escolar, o trabalho com 
atividades esportivas deve focar a visão educacional 
em suas propostas de aplicação. Sendo assim, as 
modalidades gímnicas também devem estar 
intimamente relacionadas aos objetivos educacionais, 
proporcionando vivências diversificadas, sem fins 
competitivos. A Ginástica Rítmica é baseada nas 
ações que os aparelhos (arco, bola, corda, fita e 
maças) dessa modalidade possibilitam.  
Algumas ações de manejo da GR são comuns a 
todos os aparelhos específicos da modalidade como, 
por exemplo: 

 
A) Balancear, movimentos em oito e lançar. Todas 

essas ações podem ser ensinadas de maneira 
lúdica, desenvolvidas por meio de muitas 
brincadeiras, com a intenção de conquistar os 
alunos à prática de alto nível. 

B) Circundar, balancear, movimentos em oito e 
lançar. Todas essas ações podem ser ensinadas 
de maneira lúdica, desenvolvidas por meio de 
muitas brincadeiras, com a intenção de 
conquistar os alunos à prática. 

C) Circundar, balancear e movimentos em oito. 
Todas essas ações podem ser ensinadas de 
maneira lúdica, desenvolvidas por meio de 
muitas brincadeiras, com a intenção de 
conquistar os alunos à prática. 

D) Circundar, balancear, movimentos em oito e 
lançar. Todas essas ações podem ser ensinadas 
de maneira lúdica, desenvolvidas por meio de 
muitas brincadeiras, com a intenção de 
conquistar os alunos à prática. 

E) Circundar, balancear e lançar. Todas essas 
ações podem ser ensinados de maneira lúdica, 
desenvolvidas por meio de muitas brincadeiras, 
com a intenção de conquistar os alunos à prática 
de uma ginástica de alto nível. 

 
 

20. O jogo é considerado uma manifestação corporal que 
implica existência de regras e objetivos, os quais 
podem ser alterados conforme a necessidade, o 
interesse e a realidade dos participantes.  
Nesse sentido, é CORRETO afirmar: 

 
A) Por meio do jogo, o estudante pouco exercita a 

sua cognição, produz e reproduz as suas 
vivências e compreende o seu meio. O jogo se 
constitui em um momento de lazer, de 
socialização e de desenvolvimento do raciocínio 
lógico. 

B) Existe uma relação ainda pouco clara entre o 
desenvolvimento neuropsicológico do estudante 
e o jogo que o estimula; também não está 
comprovado se o jogo se faz presente em todas 
as fases de sua vida. 

C) Nas aulas de Educação Física podem-se 
trabalhar os jogos psicomotores e os jogos de 
interpretação simultaneamente. Contudo, não é 
indicado que os jogos recreativos e os jogos 
tradicionais estejam juntos. Além disso, jogos 
sensoriais, jogos intelectivos, jogos pré-
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desportivos e jogos cooperativos precisam ser 
trabalhados individualmente. 

D) Durante a realização do jogo, o professor deve 
observar se o estudante reconhece o jogo como 
componente da cultura corporal. Além disso, 
precisa observar se ele compreende, respeita e é 
capaz de modificar as regras dos jogos, 
utilizando habilidades motoras e cognitivas. 

E) O papel do jogo no contexto escolar vai além do 
simples ato de ensinar e aprender; o que importa 
é respeitar exclusivamente as regras, construir 
conhecimentos e formar sujeitos autônomos, 
capazes de cooperar, questionar, criticar e 
transformar a realidade. 

 
 
21. Segundo Caillois (1990), alguns princípios podem ser 

verificados no jogo: ser regrado, prazeroso, estar fora 
da realidade, sem obrigação, possuir tempo e lugar 
próprios. Com relação a isso, analise as seguintes 
assertivas: 

  
I. O jogo possui a ideia de limites, liberdade e 

invenção. 
II. O jogo torna fácil o que era difícil, razão pela qual 

a pedagogia e a psicologia, principalmente, não 
são utilizadas na escola. 

III. O jogo possui um papel vital na história da auto-
afirmação do adulto e na formação da sua 
personalidade. 

IV. Podemos afirmar que todos podem e devem 
jogar, mas o nível (de complexidade/exigência) 
de cada brincadeira e jogo deve ser adaptado ao 
nível (de compreensão/habilidade) dos 
executantes, assim como todas as demais 
atividades da cultura corporal. 

V. A Educação Física, ao considerar o jogo 
conteúdo, muitas vezes não colabora para que 
ele continue a ser transmitido de geração a 
geração, alicerçando esse patrimônio cultural tão 
importante para a humanidade. 

 
Estão CORRETAS apenas as assertivas: 
 
A) II, III e IV 
B) II e III 
C) I e IV 
D) I, II e V 
E) IV e V 

 
 
22. Os jogos, no contexto da Educação Física escolar, 

são considerados um conteúdo que apresenta 
facilidade de aplicação por diferentes razões, entre 
elas: 

 
I. Não são desconhecidos da criança, uma vez que 

a maioria já participou de diferentes jogos e 
brincadeiras. 

II. Não exigem espaços ou material sofisticado 
(embora possam existir jogos com tais 
exigências). 

III. Podem apresentar níveis de complexidade 
variável, ou seja, desde pequeno pode-se jogar 
com poucas regras ou chegar a jogos com regras 
de altíssimo nível de complexidade. 

IV. Podem ser praticados em qualquer faixa etária. 
V. São divertidos e prazerosos para os seus 

participantes (a menos que sejam levados aos 
extremos de competição). 

 
Estão CORRETOS: 
 
A) Apenas os itens I e IV. 
B) Apenas os itens I, II, IV e V. 
C) Apenas os itens I, II e V. 
D) Apenas os itens II, III e V. 
E) Todos os itens. 

 
 
23. A Educação Física pretende que os alunos tenham 

conhecimento de que os jogos cooperativos podem 
exigir dos seus participantes, em alguns momentos, 
mais colaboração do que em outros tipos de jogos. 
Segundo Brown (1994), os jogos cooperativos “são 
centrados na união e não no uns contra outros”.  
Considerando os jogos cooperativos, avalie as 
proposições abaixo: 

 
A) A concepção de Brown constitui a ideia básica 

dos jogos cooperativos na medida em que 
questiona a lógica não competitiva, embora 
presente tanto nas formas mais amplas de 
interação humana de nossa sociedade quanto no 
jogo de modo particular. 

B) O conceito dos jogos cooperativos expressa uma 
perspectiva do mundo bastante específica, no 
sentido de que nem todos podem participar, pois 
em alguns momentos temos a exclusão, dado 
que muitos objetivos estão focados em metas 
individuais. 

C) O jogo com estrutura cooperativa deve ser visto 
como um processo de superação de desafios e 
de busca de objetivos comuns, e não como a 
busca de vitória sobre os adversários e o alcance 
de metas mutuamente exclusivas. 

D) À medida que se reduz a vivência de 
experiências nas quais a união de esforços e 
capacidades está voltada à resolução coletiva 
dos mais variados tipos de problemas e desafios, 
os jogos cooperativos apresentam um conceito 
de vida em comunidade absolutamente 
tradicional para muitas pessoas em nossa 
sociedade. 

E) Durante o jogo é possível que a cooperação 
apareça, quando os alunos às vezes trabalham 
juntos e/ou individualmente para conseguir um 
objetivo comum, com êxito para alguns. 
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24. A história da avaliação em Educação Física vem 
apresentando uma série de restrições. Há pouca 
relação entre o discurso docente e a prática avaliativa 
no sentido de uma concentração maior dos critérios 
analisados em aspectos como a observação do 
procedimento discente ou a aferição de menções 
através da execução de movimentos, entrega de 
trabalhos, comportamento durante as aulas etc. Tais 
instrumentos têm contribuído para uma 
representação irreal do que, efetivamente, foi 
assimilado durante o processo de aprendizagem e a 
forma pela qual o aluno aprendeu o processo de 
ensino. Identifica-se, assim, a necessidade de 
mudanças nas práticas avaliativas dos sistemas já 
instituídos, para atender a essa necessidade:  
Sobre avaliação em Educação Física, analise as 
afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeira e 
(F) para falsa: 

 
(___) Convém chamar a atenção do professor para a 
importância de se estabelecerem critérios de 
avaliação, que não pode ser praticada sobre dados 
inventados pelo sujeito, sob pena de nada estar 
sendo avaliado ou, ainda, estar-se enganando a si 
mesmo e aos outros. 
(___) O aprendizado da Educação Física é visto 
como algo mais do que simples reprodução de 
movimentos e frequência às aulas. O professor deve 
atentar para o desenvolvimento do pensamento, a 
aquisição e a aplicação dos conceitos adquiridos 
durante as aulas para a solução de problemas 
apresentados pelo cotidiano, bem como para a 
autonomia. 
(___) O professor não deve encarar os momentos 
avaliativos como aquisição de dados exclusivamente 
para modificação, melhoria do trabalho pedagógico e 
obtenção de notas dos alunos para indicar uma 
aprovação ou reprovação. Do mesmo modo, não é 
no momento da avaliação dos alunos que o docente 
confere os resultados da sua atuação e as mudanças 
que seu trabalho trouxe ao educando. 
(___) Na perspectiva progressista ou revolucionária 
que vigorou a partir da década de 1970 no País, 
predominavam, em Educação Física, preocupações 
avaliativas que enfatizavam a medição, o 
desempenho das capacidades físicas, as habilidades 
motoras e, em alguns casos, o uso de medidas 
antropométricas. 
(___) Em oposição ao modelo tradicional, discute-se 
a abordagem crítica na educação, com reflexos na 
Educação Física. A proposta crítico-superadora, 
apresentada por Soares et al. (1992), considera que 
a avaliação em Educação Física deve servir de 
referência para analisar a sua aproximação ou o seu 
distanciamento em relação ao eixo curricular que 
norteia o projeto político pedagógico. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
 
 
 

A) V – V – F – V – F 
B) F – F – V – V –V 
C) F – F – V – F – V 
D) V – V – F – F – V 
E) V – F – F – F – V 

 
 
25. Segundo o Coletivo de Autores (1192, p. 82), a dança 

é “uma expressão representativa de diversos 
aspectos da vida do homem. Ela pode ser 
considerada uma linguagem social que permite a 
transmissão de sentimentos e emoções da 
afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do 
trabalho, dos costumes e hábitos, da saúde, da 
guerra etc.”. Assim, ao ser trabalhada na escola, a 
dança: 

 
A) Deve possibilitar a apreensão de uma ampla 

variedade de habilidades de expressão e de 
execução para a compreensão do sentido geral 
desse conteúdo. 

B) Deve estimular a capacidade de expressão 
corporal como uma forma de desenvolvimento da 
capacidade comunicativa do aluno. 

C) Deve estimular o resgate da cultura brasileira da 
dança, que ocorre através do reconhecimento de 
um patrimônio cultural. 

D) Deve envolver movimentos e ritmos 
diversificados para estimular o repertório motor e 
um senso perceptivo aguçado. 

E) Deve promover, através do desenvolvimento de 
técnicas específicas, o destaque de alunos com 
potencial, abrindo espaço para a descoberta de 
talentos. 

 
 
26. Ao planejar as aulas de dança na escola, o professor 

deve desenvolver atividades com conteúdos 
significativos para o desenvolvimento do aluno. 
Sobre os aspectos que devem ser considerados na 
dança, relacione a 1ª coluna com a 2ª: 

 
(1) A qualidade dos movimentos expressivos. 
(2) As técnicas de execução do movimento. 
(3) O conhecimento sobre a dança. 
(4) A apreciação e crítica da/sobre a dança. 
(5) O ritmo. 

 
 

(___) Um ajuste entre espaço e tempo, através da 
percepção, da duração e da sucessão de 
movimentos. 
(___) O conhecimento sobre os movimentos 
específicos, visando a uma maior expressividade ao 
dançar. 
(___) A forma, o espaço e o tempo aliados à energia 
para a realização dos movimentos. 
(___) Os saberes sobre a história, as culturas 
relacionadas, a estética envolvida e os aspectos 
sociológicos e antropológicos das danças. 
(___) O estímulo a atitudes de análise e valorização 
das danças. 
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A sequência CORRETA é: 
 
A) 1 - 3 - 2 - 5 - 4 
B) 5 - 3 - 2 - 4 - 5 
C) 5 - 2 - 1 - 3 - 4 
D) 3 - 2 - 1 - 5 - 4 
E) 4 - 5 - 2 - 1 - 3 

 
 
27. O professor, na escola, poderá utilizar como 

possibilidades para o ensino da expressão corporal 
da dança: 

 
I. Princípios de dança folclórica e de dança 

moderna, os brinquedos cantados e as cantigas 
de roda. 

II. Estímulo às danças populares, à dança criativa, 
às danças primitivas e às danças de salão.  

III. Estudos sobre ritmos e sua relação com a 
expressão corporal, relacionando os diversos 
estilos de dança. 

IV. Aprendizagem de gestual técnico dos estilos de 
dança, especialmente do balé e da dança 
moderna.   

V. Reflexões sobre a história da dança, a sua 
evolução e atualidade. 

 
Estão CORRETAS: 
 
A) Apenas as afirmações I, II e IV. 
B) Apenas as afirmações I, II, IV e V. 
C) Apenas as afirmações II, III e V. 
D) Apenas as afirmações I, II, III e V. 
E) Todas as afirmações. 

 
 
28. Espera-se que o aluno, ao participar de aulas de 

dança na Educação Física, apresente um 
desempenho relacionado a alguns aspectos.  
Entre eles destacam-se:  
 
A) O reconhecimento de planos, direções, ritmos de 

execução e conhecimentos técnicos. 
B) A capacidade de elaboração de movimentos que 

expressem os seus sentimentos e a sua 
corporeidade. 

C) A demonstração do senso de orientação e de 
localização espacial. 

D) O estabelecimento de relações entre a sua 
capacidade e a dos demais participantes da aula, 
buscando privilegiar as individuais. 

E) A reflexão sobre as danças como uma das 
possibilidades de desenvolvimento físico, técnico 
e de ampliação de suas capacidades corporais. 

 
 

29. Observando a afirmação de que “Um dos desafios 
metodológicos mais significativos está em 
compreender o esporte como um fenômeno 
sociocultural e desenvolvê-lo considerando sua 
pluralidade de manifestações, significados, ações, 
ambientes e personagens” (Paes, 1994, p.34), o 
ensino do esporte na escola NÃO deve: 

A) Garantir a participação de todas as crianças, 
sendo agregador, cooperativo, lúdico, 
possibilitando a reflexão sobre o fenômeno por 
parte do aluno. 

B) Permitir o aprendizado dos gestos esportivos, o 
conhecimento das regras e dos posicionamentos, 
levando o aluno à incorporação do esporte como 
atividade física e como prática de lazer. 

C) Permitir ao aluno reconhecer os esforços próprio 
e coletivo, o compartilhamento de espaços, 
ideias, projetos e a criação de estratégias para 
superar desafios impostos pela atividade. 

D) Buscar a especialização, o estímulo à excessiva 
competição, a vitória e os valores individualistas. 
Os alunos devem aprender a (re)inventar suas 
ações. 

E) Permitir ao aluno reconhecer o esporte como 
prática social construída historicamente a partir 
dos interesses e das necessidades do 
homem/mulher. 

 
 

30. Para o desenvolvimento do esporte como parte da 
cultura corporal a ser trabalhado na escola, 
considera-se que: 

 
I. O docente deve conjeturar constantemente sobre 

a forma de desenvolver o esporte na escola, 
buscando elaborar estratégias que possibilitem 
aos alunos refletir sobre as modalidades como 
uma prática social presente no cotidiano.  

II. A preocupação com o ensino dos elementos 
técnicos dos esportes e do desenvolvimento 
fisiológico deve ser a ênfase nas/das aulas. 

III. O trabalho deve buscar o senso de grupo, com 
ênfase na solidariedade, no respeito mútuo das 
possibilidades corporais e na compreensão de 
que o esporte é uma instância de coletividade. 

IV. O estudo do esporte deve buscar uma 
contextualização que discuta a sua origem, como 
foi incorporado e modificado pela sociedade ao 
longo do tempo, bem como a influência que 
exerce atualmente, considerando-se os contextos 
socioeconômico, político e cultural. 

 
 

Está(ão) INCORRETA(S): 
 
 

A) As afirmações I e III apenas. 
B) As afirmações II e IV apenas. 
C) As afirmações III e IV apenas. 
D) A afirmação I apenas. 
E) A afirmação II apenas. 
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31. O esporte, na escola, deve ser trabalhado atendendo 
às características e às necessidades dos alunos. Nos 
esportes coletivos busca-se: 
 
A) A percepção do aluno com relação à necessidade 

do envolvimento de duas ou mais pessoas para, 
de forma colaborativa, desenvolver a prática. 

B) A reflexão sobre a necessidade cognitiva na 
organização técnica e tática do jogo. 

C) O entendimento da importância das regras para 
os esportes e a possibilidade de adaptação 
dessas regras para o contexto das aulas. 

D) Trabalhar táticas e estratégias que possibilitem a 
participação de todos, evitando a exclusão 
daqueles que não demonstrem habilidades 
técnicas. 

E) Estimular a competição como um meio saudável 
de formação, relacionando-a com a existente no 
cotidiano. 

 
 
32. Os esportes individuais são importantes no 

desenvolvimento dos alunos, pois podem favorecer: 
 
I. A descoberta das possibilidades individuais para 

a execução de movimentos. 
II. A adaptação das condições individuais à prática 

dos esportes, aplicando os princípios do 
treinamento desportivo, da fisiologia e da 
psicologia em aula. 

III. A valorização dos esportes como patrimônio 
cultural da comunidade. 

IV. O reconhecimento dos esportes individuais como 
uma possibilidade de prática de recreação e 
lazer. 

V. A busca da reflexão e a percepção da 
importância da competição e da vitória para a 
formação do indivíduo.  

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, II, III e IV. 
C) Apenas as assertivas I, IV e V. 
D) Apenas as assertivas I, III e IV. 
E) Apenas as assertivas III, IV e V. 

 
 
33. As lutas, como conteúdo das aulas de Educação 

Física, devem buscar desenvolver: 
 
I. A apropriação e o treinamento dos gestos 

específicos de cada modalidade para aplicação 
no momento da luta. 

II. O conhecimento do contexto histórico-social e 
cultural e dos elementos e habilidades básicas 
da(s) luta(s). 

III. Reflexões sobre as questões da violência 
presente no cotidiano, como brigas, gangues e 
enfrentamentos de grupos. 

IV. A percepção de que o objetivo a ser buscado na 
luta não é ganhar, mas ultrapassar as próprias 
dificuldades. 

V. A discusão sobre as diferenças entre as lutas e 
como elas se desenvolveram. 

 
Estão CORRETAS: 

 
 

A) Apenas as afirmações I, II e V. 
B) Apenas as afirmações I e V. 
C) Apenas as afirmações III e IV. 
D) Apenas as afirmações II, III e IV. 
E) Apenas as afirmações I, II, III e IV. 

 
 
34. Segundo Souza e Oliveira (2001, p. 44), “a capoeira 

é um conteúdo que pode ser contemplado na escola 
pelos seus múltiplos enfoques, que possibilitam a 
luta, a dança e a arte, o folclore, o esporte, a 
educação, o lazer e o jogo. A sua prática na escola 
possibilita o desenvolvimento de conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais, como  
autonomia, cooperação e participação social, postura 
não preconceituosa, entendimento do cotidiano pelo 
exercício da cidadania, historicidade etc.” 
 
A partir dessa perspectiva, quais aspectos devem ser 
trabalhados na escola? 

 
I. Aspectos motores: esquema corporal, 

lateralidade, equilíbrio, orientação espaço-
temporal, coordenação motora. 

II. Aspectos do desenvolvimento da modalidade, 
sua evolução histórica e aplicação na atualidade. 

III. Valores: cooperação, respeito, ajuda etc. 
IV. Movimentos básicos e estrutura de como jogar a 

capoeira. 
V. Aspectos relacionados com autoestima e 

valorização pessoal e do grupo. 
 

É CORRETO afirmar que: 
 
A) Apenas as afirmações I, II e IV são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmações I, II, IV e V são 

verdadeiras. 
D) Apenas as afirmações I, II, III e IV são 

verdadeiras. 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
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35. Segundo Souza Junior e Santos (2010, p.1), “os 
Jogos de Oposição têm como característica o ato de 
confrontação que acontece entre duplas, trios ou até 
mesmo em grupos. Seus objetivos são vencer o 
adversário, impor-se fisicamente ao outro, respeitar 
as regras e, acima de tudo, garantir a segurança do 
colega durante as atividades”.  
A partir desses objetivos, a aplicação do jogos de 
oposição nas aulas de Educação Física na escola 
pode contribuir para: 
 
A) Desenvolver aspectos motores, cognitivos, 

sociais e afetivos. 
B) Refletir sobre a responsabilidade de participar de 

atividades com os colegas. 
C) Estimular o desenvolvimento de estratégias para 

tentar subjugar os colegas, de forma a colocá-los 
em situação de inferioridade.  

D) Através da ludicidade, estimular o prazer de 
participar e dividir esse sentimento de forma 
coletiva. 

E) Refletir sobre a agressividade presente no 
cotidiano. 

 
 
36. A capoeira, como um conteúdo das aulas de 

Educação Física, por suas características lúdicas e 
de musicalidade, deve estar presente na escola como 
um estímulo à ampliação da percepção sobre o corpo 
e as suas possibilidades de movimento.  
Nesse sentido, o professor deve se preocupar em: 
 
A) Propor atividades que estimulem a cooperação e 

a responsabilidade pela integridade dos colegas. 
B) Possibilitar ao aluno compreender o histórico e a 

vivência da movimentação básica através de 
atividades lúdicas.  

C) Propiciar a evolução da consciência e o domínio 
sobre o corpo, buscando a maximização da 
técnica. 

D) Desenvolver o conhecimento da filosofia sobre a 
qual se baseia a capoeira, como meio de 
desvinculá-la da violência. 

E) Estimular o aprendizado de elementos básicos da 
luta, como, por exemplo, rolamentos, técnicas de 
mão e pernas, deslocamentos do corpo e formas 
fundamentais de domínio no solo. 

 
 
37. Para fins didáticos, podemos classificar a avaliação 

em três tipos: a diagnóstica, a formativa e a somativa. 
Em se tratando da escola, de uma maneira geral, 
poderíamos dizer que a avaliação formativa é aquela: 

 
 
 
 

A) Realizada no início do ano letivo e tem por 
objetivo dar ao professor informações sobre o 
nível de conhecimento ou habilidades que o 
aluno já possui. 

B) Que tem por objetivo verificar o resultado do 
processo ensino aprendizagem ao final de uma 
unidade ou ano letivo. 

C) Geralmente associada à avaliação final, 
mensurando uma nota ou um conceito que 
permitirá o aluno ter acesso ou não ao próximo 
ano. 

D) Que tem uma abrangência mais genérica, um 
conteúdo maior. 

E) Realizada durante todo o ano letivo, pela qual o 
professor tentará detectar as falhas existentes no 
processo ensino aprendizagem, tendo em vista 
possíveis mudanças na maneira de ministrar 
suas aulas, de acordo com a evolução de seus 
alunos. 

 
 
38. O professor de Educação Física ao elaborar 

avaliações que muitas vezes não avaliam – mas 
apenas classificam os alunos para encaminhá-los 
para determinada classe social -, ajuda a escola a 
reproduzir as relações de produção do sistema 
capitalista, ou seja: 

 
I. Reproduzir o individualismo burguês através das 

competições. 
II. Reproduzir seres obedientes e passivos, não 

acostumados a seguir regras impostas de cima 
para baixo. 

III. Reproduzir seres que não pensam por si 
mesmos, pois tudo já foi pensado anteriormente 
pelo professor. Basta ao aluno executar os 
movimentos. 

IV. Reproduzir o padrão de beleza corporal através 
do movimento, mas não impondo modismos de 
roupas e alimentação. 

V. Reproduzir as regras colocadas como se não 
fossem passíveis de modificação. 
 

Estão CORRETOS: 
 
 

A) Apenas os itens I, III e V. 
B) Apenas os itens I, II, IV e V. 
C) Apenas os itens I, II e V. 
D) Apenas os itens II, III e V. 
E) Todos os itens. 
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39. O ato de avaliar deve ocorrer durante toda a aula, 
cabendo ao professor verificar como o aluno está 
reagindo aos conflitos cognitivos propostos por ele.  
Com relação ao procedimento de avaliação, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
A) Ela pode se dar por meio de questionamentos, 

tanto do professor quanto do aluno, os quais são 
fundamentais para receber as suas formas de 
elaboração do conhecimento. 

B) Ela não pode se dar por meio de discussões em 
pequenos grupos, uma vez que o professor 
dificilmente conseguirá dominar o procedimento. 

C) Pode se incentivar a autoavaliação pelo aluno, 
após o estabelecimento de indicadores de 
aprendizagens. 

D) Ela pode se dar mediante avaliação escrita. 
E) Ela pode se dar por meio de observação direta do 

fazer do aluno. 
 
 
40. O xadrez é uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento dos alunos na escola. O 
desenvolvimento do raciocínio pode contribuir de 
forma significativa para a construção da cidadania. 
A partir dessa perspectiva, quais outros aspectos 
poderão ser buscados na escola? 
 
I. Escolher entre variadas possibilidades de 

jogadas a considerada mais adequada para o 
momento do jogo, desenvolvendo a capacidade 
de tomar decisões com autonomia, criatividade e 
imaginação. 

II. Reconhecer na escolha das melhores estratégias 
o melhor jogador, demonstrando o respeito aos 
colegas e adversários, entendendo a importância 
da vitória para a formação do cidadão.  

III. Avaliar os problemas e processos de decisão, 
bem como desenvolvimento de estratégias e a 
capacidade de memória. 

IV. Definir a movimentação das peças após 
exaustivo exame do jogo, desenvolvendo a 
capacidade de pensamento abrangente e 
profundo. 

V. Estimular a capacidade de concentração através 
do autocontrole físico, psicológico e fisiológico. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as proposições I, II e IV. 
B) Apenas as proposições I, III e IV. 
C) Apenas as proposições I, III e V. 
D) Apenas as proposições III e V. 
E) Apenas as proposições II e III. 
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PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Prefeitura Municipal de Curitiba 
Pág. 18 

4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 

 
  
 
 
 
 
 
 


