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CLASSE: PROFESSOR REGENTE B (PR-B) – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

CONHECIMENTOS GERAIS EM EDUCAÇÃO 
 

01 
Preconceitos e discriminações são produzidos social e historicamente e perpassam os diferentes âmbitos da vida coletiva. 
Estão presentes na escola e comprometem o convívio, interferem nas relações, colocam entraves à experiência de vida 
democrática dos estudantes e dos adultos e até mesmo ao aprendizado. Podem ser de natureza étnico-racial, física, linguística, 
religiosa, política, socioeconômica, geracional, de gênero etc. Podem aparecer também nas decisões pedagógicas, nas normas 
de convívio, na organização da rotina e do espaço, nos encaminhamentos disciplinares, dentre outras situações. No município 
de Juiz de Fora, a Lei nº 13.502/2017 estabelece o Plano Municipal de Educação que visa, dentre outros objetivos, consolidar 
as instituições de ensino como espaços coletivos de respeito às diversidades. De acordo com este plano, por respeito às 
diversidades, devemos entender estritamente a garantia de: 
A) Entendimento de que todo ser humano, independentemente de sexo, gênero, raça ou com necessidades educacionais 

especiais, tem direito à instrução, que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.  

B) Que a instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. O respeito à diversidade estende-se ao atendi-
mento educacional especializado, oferecendo condições físicas para esta universalização, a todas as pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

C) Universalização do acesso ao ensino fundamental, com progressiva expansão de acesso ao ensino médio, na rede regular 
de ensino, e o atendimento educacional especializado, oferecendo condições físicas para esta universalização, a todas as 
pessoas com deficiência em idade escolar, de modo a concretizar os valores constitucionais da dignidade humana e da 
cidadania pela inclusão plena desta parcela da população ao sistema de ensino local. 

D) Expansão do acesso à educação básica na rede regular de ensino, sobretudo à população quilombola, aos indígenas, aos 
jovens e adultos, estes últimos prioritariamente em currículos adaptados e em menor tempo de permanência na escola. A 
universalização de ensino estende-se ao atendimento educacional especializado, oferecendo condições físicas para esta 
universalização, a todas as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-
dotação.  

E) Universalização do acesso à educação básica na rede regular de ensino e atendimento educacional especializado, 
oferecendo condições físicas para esta universalização, a todas as pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de modo a concretizar, no espaço do município de Juiz de Fora, 
os valores constitucionais da dignidade humana e da cidadania pela inclusão plena desta parcela da população ao 
sistema de ensino local. 

 

02 
A prática do capacitismo atinge a pessoa com deficiência de diferentes maneiras, como o acesso ao meio físico e a 
criação de barreiras para que exerçam atividades independentemente; e também como barreiras socioemocionais 
quando essas pessoas são tratadas como incapazes, dependentes, sem vontade ou voz própria para exprimir suas 
vontades. Tratar uma pessoa deficiente de forma infantilizada, incapaz de compreender o mundo, um problema em 
um serviço público por exigir acessibilidade, assexualizada, inferior, ou que deva ser medicada e afastada do convívio 
comum dos demais cidadãos, são exemplos de capacitismo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, apesar de não trazer 
o termo em suas normativas, orienta quanto às discriminações contra as pessoas com deficiência, que devem ser 
encaradas como violações de direitos. De acordo com o referido Estatuto, está correto o que se afirma em: 
A) A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. 
B) A pessoa com deficiência será poupada de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 

crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, desde que haja denúncia destas ações.  
C) Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 

espécie de discriminação, exceto quando esta garantir o atendimento de suas necessidades mais específicas. 
D) Para os fins da proteção mencionada no Estatuto, são considerados especialmente vulneráveis a criança e o adolescente 

com deficiência, sendo o atendimento desta população prioridade em relação à mulher e ao idoso com deficiência. 
E) Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 

que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, excluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de 
tecnologias assistivas, já que estas são limitadas à Lei Orçamentária. 
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03 
A avaliação se consubstancia quando nós julgamos alguma coisa, que se define como um objeto de avaliação, ou seja, 
a avaliação não é somente reflexão, menos ainda a intervenção na realidade. A avaliação lança mão da reflexão e pode 
contribuir com a intervenção, mas não se confunde e não se restringe a tais aspectos, a fim de não confundir avaliação 
com todo o processo pedagógico. De acordo com o Professor Alavarse, para que um juízo possa ser feito sobre algum 
objeto, deve(m) existir:  
I. Informações consistentes a respeito do objeto que pode ser, por exemplo, o domínio que um aluno tem na leitura em 

língua materna.  
II. Critérios de avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas.  
III. A comparação entre o desejado e o conquistado.  
IV. Uma contagem de acertos de um aluno expressa em um tipo de medida, cuja escala é compreendida entre 0 (zero) e 

o total de acertos possíveis.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) III e IV.  
C) I, II e III.  
D) I, II e IV. 
E) II, III e IV. 
 

04 
De acordo com Mantoan não estamos caminhando decisivamente na direção da inclusão, seja por falta de políticas 
públicas de educação apontadas para estes novos rumos, seja por outros motivos menos abrangentes, mas relevantes, 
como pressões corporativas, ignorância dos pais, acomodação dos professores. Segundo a autora, as grandes inovações 
são, muitas vezes, a concretização do óbvio, do simples, do que é possível fazer, mas que precisa ser desvelado, para 
que possa ser compreendido por todos e aceito sem muitas resistências, senão aquelas que dão brilho e vigor ao debate 
das novidades. Sobre as mudanças ocorridas nas redes de ensino público e particular que resolveram adotar medidas 
inclusivas de organização escolar, Montoan aponta que, EXCETO: 
A) Podem ser observadas sob o ângulo dos desafios provocados por essa inovação. 
B) Podem ser observadas sob o ângulo das perspectivas que se abrem à educação escolar, a partir da implementação de 

projetos inclusivos.  
C) Podem ser observadas sob o ângulo das ações no sentido de efetivá-la nas turmas escolares, incluindo o trabalho de 

formação de professores. 
D) Possuem como base o princípio democrático da educação para todos, e que só se evidencia nos sistemas educacionais que 

se especializam em todos os alunos.  
E) Possuem como base o princípio democrático da educação para todos, e que só se evidencia nos sistemas educacionais que 

se especializam em alunos com deficiência.  
 

05 
Todos parecem saber a que nos referimos quando falamos em currículo escolar; entretanto, a expressão também gera 
dúvidas e algumas dificuldades para defini-la com clareza. Para alguns, apenas o “conteúdo de cada matéria” ou “o 
conjunto de saberes construído pela humanidade e que deve ser transmitido às novas gerações”, outros se referem à 
“proposta pedagógica da escola” e “aquilo que cai nas provas”. Giroux acredita que é possível canalizar o potencial de 
resistência demonstrado por estudantes e professores para desenvolver uma pedagogia e um currículo que tenham 
um conteúdo claramente político. Sobre os conceitos centrais a essa concepção emancipadora ou libertadora do 
currículo e da pedagogia, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esfera pública: a escola e o currículo devem funcionar como esfera pública, local onde os estudantes têm oportunidade 

de exercer habilidades democráticas de discussão e de participação.   
II. Competências: o foco deve ser no desenvolvimento de conteúdos procedimentais. 
III. Intelectuais transformadores: os professores devem ser vistos como intelectuais transformadores.   
IV. Voz: a escola como espaço onde os estudantes possam ser ouvidos e atentamente considerados.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III.  
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
E) I, III e IV. 
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06 
De forma geral, o termo “cognição” se refere ao que está relacionado ao conhecimento, ou seja, ao acúmulo de informações 
adquiridas por meio da aprendizagem e da experiência. Esse processo é estudado por diferentes campos científicos, como a 
neurociência, a psicologia e a antropologia. A psicologia, em especial, concedeu grandes contribuições para entendermos 
como o processamento das informações influencia no nosso comportamento e como adquirimos conhecimento. Jean Piaget 
trouxe avanços consideráveis para as pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem na década de 1950. 
Segundo o autor: 
A) A criança começa a pensar em termos de configuração perceptiva ou Gestalt e não somente em termos de trans-

formação. 
B) O desenvolvimento cognitivo é inevitável e segue uma direção inexorável, sendo que cada passo depende simultanea-

mente do sujeito e do meio. 
C) O desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; 

procede continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  
D) A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o 

significado essencial do conceito central da Epistemologia Genética: o apriorismo.  
E) Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para o desenvolvimento cognitivo 

acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém, ou muito aquém das possibilidades. 
 

07 
Se a educação ambiental é marcada, no seu surgimento, por uma tradição naturalista, que fragmenta a análise da realidade, 
que estabelece a dicotomia entre natureza e sociedade, torna-se fundamental ao pensar as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Ambiental que se busque superar essa marca. O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da 
educação ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que se evidencia, na 
prática social, a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos 
socioambientais locais e globais, bem como as necessidades planetárias. Assim, sobre a educação ambiental, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com 

a comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e com a proteção do meio ambiente natural e constru-
ído.  

(     ) É atividade neutra, já que envolve valores, interesses, visões de mundo; desse modo, deve assumir, na prática 
educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 

(     ) Deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza e a sociocultura, valorizando a visão despolitizada 
e naturalista presente na prática pedagógica das instituições de ensino.  

(     ) Deve ser integradora, em suas múltiplas e complexas relações, como um processo contínuo de aprendizagem das 
questões referentes ao espaço de interações multidimensionais, seja biológica, física, social, econômica, política e 
cultural.  

(     ) Propicia mudança de visão e de comportamento mediante conhecimentos, valores e habilidades necessários para a 
sustentabilidade, protegendo, assim, o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. 

A sequência está correta em  
A) V, F, F, V, V. 
B) F, V, V, V, F.  
C) V, F, F, F, F.  
D) F, V, V, F, F.  
E) V, V, V, F, V. 
 

08 
Em uma visão linear do processo ensino-aprendizagem, primeiro ocorre a aprendizagem e, finalmente, a verificação da 
aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o 
interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias 
categorias do processo pedagógico. Se não situarmos a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela 
tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, como atividade de final de processo. Considerando uma visão 
baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico, está correto o que se afirma em:  
A) A avaliação alimenta o processo, dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido.  
B) Para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas com base nos resultados das avaliações.  
C) A avaliação está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos que dão base 

para a construção da avaliação. 
D) É necessário garantir a unidade entre objetivos-conteúdos-métodos, cabendo posteriormente à avaliação refletir esta 

unidade e verificar a aprendizagem. 
E) O planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 

definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e, finalmente, pela avaliação do estudante.  
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09 
Junto com a família, a escola é um dos principais agentes na formação desses indivíduos, por isso é importante que a 
educação, livre de qualquer preconceito de gênero, raça e etnia, seja intrínseca ao currículo escolar. Neste contexto, a 
teorização crítica sobre o currículo esteve inicialmente concentrada na análise da dinâmica de classe, da qual as teorias 
da reprodução constituem um bom exemplo. Tornou-se logo evidente que as relações de desigualdade e poder na 
educação e no currículo tinha que levar em conta também as desigualdades educacionais centradas nas relações de 
gênero, raça e etnia. Em uma perspectiva crítica de currículo, podemos afirmar que: 
A) Trata-se de celebrar a diferença e a diversidade, buscando lidar com a questão da diferença como uma questão 

histórica e política. 
B) Procede por simples operação de adição, através do qual o currículo se torna multicultural pelo acréscimo de informa-

ções básicas sobre outras culturas e identidades. 
C) Concebe a identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos 

étnicos e raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. 
D) Evita uma abordagem essencialista da questão da identidade étnica e racial, não sendo suficiente evitar as formas mais 

evidentes de essencialismo, como aquelas fundamentadas na biologia, por exemplo. 
E) Incorpora as estratégias de construção das narrativas e das identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido de-

senvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos estudos culturais e dos estudos pós-coloniais. 
 

10 
Há, no Brasil, uma naturalização do fracasso escolar, fazendo com que a sociedade aceite que um perfil específico de 
estudante passe pela escola sem aprender, sendo reprovado diversas vezes até desistir. Essa situação já existia em 2019 e 
se agravou com a pandemia. “Essa cultura do fracasso escolar acaba por excluir sempre os mesmos estudantes, que já sofrem 
outras violações de direitos dentro e fora da escola”, explica Ítalo Dutra, chefe de educação do UNICEF no Brasil. 

(Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/cultura-do-fracasso-escolar-afeta-milhoes-de-estudantes-e-
desigualdade-se-agrava-na-pandemia. Acesso em: 28/04/2022.) 

 

É possível afirmar que se o aluno é obrigado à escola por força de Lei, a escola parece não ser obrigada ao aluno, que 
acredita cumprir a sua parte disponibilizando uma vaga, proporcionando-lhe, assim, o mesmo ponto de partida na 
escolarização, mas não cumpre seu papel social. Uma das explicações da problemática de fracasso escolar proposta por 
Magda Soares é encontrada na ideologia: 
A) Do Dom. 
B) Da Linguagem. 
C) De Deficiência Social. 
D) Da Deficiência Cultural. 
E) Das Diferenças Culturais. 
 

11 
As fake news são um fenômeno mundial de produção e disseminação de notícias falsas sobre os mais diversos assuntos. 
E isso tem preocupado autoridades públicas, especialistas e, sobretudo, jornalistas. Mas, por que as fake news estão 
ganhando o mundo? Aqui no Brasil, em especial, elas se ancoram no senso comum de uma maneira simples, coloquial ou 
oralizada que reforça aquilo em que um determinado grupo social toma para si como verdade absoluta, o que alguns 
especialistas chamam de pós-verdade. 

(Disponível em: http://www.cafecomnoticias.com/2018/07/reflexao-o-senso-comum-contribui-para-o.html#.Ym2eddrMI2w. Acesso em: 
30/04/2022.) 

 

Na filosofia do cotidiano escolar, Luckesi aponta que o senso comum também está presente e nasce do processo de 
acostumar-se a uma compreensão da realidade. Para o autor, sobre o senso comum pedagógico, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Interessa à situação progressista da sociedade em que vivemos, em função do fato de que ele corrobora o surgimento 

de uma massa crítica de seres humanos pensantes e ativos na sociedade. 
B) No planejamento de ensino, sobretudo no item denominado método de ensino ou atividade de ensino, onde está 

escrito, aula expositiva, dinâmica de grupo ou outras generalidades, é o lugar menos afetado pelo senso comum. 
C) Manifesta um entendimento realista do que seja conhecimento, e só podemos chegar a um entendimento relativa-

mente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo se abandonarmos essa posição pragmática. 
D) Uma educação realizada em seus princípios só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante, pois, mais 

do que uma interpretação adequada da realidade, ela é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea. 
E) Diz que o que está escrito nos livros é verdadeiro e isto explica na concepção bíblica do livro didático, que se manifesta, 

dentre outras coisas, pela existência de um livro do aluno e pela liberdade de planejamento exercida pelo professor na 
sua práxis pedagógica. 
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12 
A democratização da educação faz referência a um processo impulsionado pelos sujeitos da educação, professores e 
professoras, estudantes e pais e mães de família, e suas organizações sindicais e sociais, para participarem na condu-
ção da educação. Algumas escolas tiveram essa ousadia, e realmente transformaram ambiente educacional em todas 
as suas estruturas, colocando em prática novos paradigmas e provando que uma revolução educacional é possível, 
assegurando uma educação de qualidade para todos. Luckesi, um estudioso das problemáticas da avaliação no Brasil, 
relaciona sua prática diretamente às questões relacionadas à democratização da educação, que, para ele, está 
profundamente relacionada: 
A) Na permanência e terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
B) Na apropriação da prática de uma avaliação que qualifique a aprendizagem e não evite a evasão. 
C) No desempenho de qualidade por parte dos estudantes, na apropriação dos conteúdos escolares, bem como na ava-

liação justa e igualitária. 
D) Na assunção da avaliação formativa em detrimento da formativa, na ampliação de vagas, bem como na expansão da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
E) No resgate da avaliação em sua essência constitutiva, em que, na prática, seja um julgamento de valor sobre manifesta-

ções relevantes de uma realidade para uma tomada de decisão.  
 

13 
Espera-se que a escola propicie um ambiente de convivência acolhedor, livre de violência e um saber interessante. Todavia, 
ainda hoje, falta a muitas escolas uma educação que leve em consideração as diferenças entre seus componentes: a 
diversidade cultural; a condição social; as possibilidades de cada um; e, as visões de mundo. Infelizmente, o resultado disso é 
que a escola reproduz as discriminações sociais. A teoria do capital linguístico escolarmente rentável denuncia sob a função 
atribuída à escola, a promoção da igualdade social, sua verdadeira função: a preservação das discriminações sociais. A respeito 
desta teoria, analise as afirmativas a seguir. 
I. A cultura e a linguagem dos grupos desfavorecidos sofrem um processo de depreciação; a aquisição e o domínio do 

capital cultural e linguístico tornam-se uma exigência do mercado dos bens simbólicos.  
II. Uma linguagem não legítima é uma linguagem não reconhecida socialmente; por isso, muitos não dominam a 

linguagem da escola, nem para compreender, nem para se expressar: não dispõem do capital linguístico escolarmente 
rentável.  

III. A não posse do capital é uma das principais causas da maior incidência do fracasso escolar entre os alunos per-
tencentes às camadas populares.  

IV. A posse do capital explica as maiores possibilidades de sucesso, na escola, dos alunos pertencentes às classes favo-
recidas.  

Está correto o que se afirma em   
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) III e IV, apenas.  
D) I, II e III, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 

14 
Na maioria das escolas, a ponte que liga o que se faz e o que se deseja fazer expressa no Projeto Político-Pedagógico (PPP) se 
rompe e tudo fica no nível do desejável. Um clima de insatisfação alastra-se entre os educadores e a tendência tem sido buscar 
em elementos externos a justificativa do não realizado. Alguns elementos citados são a ausência de uma política mais efetiva, 
recursos de forma geral, tempo e outras justificativas. Certamente e por algum tempo, esses argumentos parecem aliviar a 
frustração dos profissionais da educação, pois são justificativas procedentes, mas, aos poucos, e através da evidência mais 
viva que a escola possui, o aluno, a baixa qualidade do processo de ensino-aprendizagem volta a indicar por alguma 
(re)construção que pode e deve ser gerada na própria escola, atenuando ou mesmo transpondo as interferências negativas 
externas. Os discursos encontrados nos documentos, frequentemente críticos e inovadores, nem sempre traduzem o vivido 
na escola. Este descompasso entre o discurso e a ação tem sua causa, EXCETO: 
A) No descompasso entre o explícito e o implícito, que é um convite a uma reflexão mais detalhada sobre o que direciona 

as relações de poder na vida cotidiana na escola. 
B) Na impossibilidade de se alterar as posturas pedagógicas; apesar disso, serão as novas propostas bem elaboradas, que 

são produzidas pelas instâncias que pensam a escola, que promoverão mudanças. 
C) Na complexidade de captar a riqueza de aspectos que se colocam em torno das manifestações das pessoas; ainda assim 

é necessário estar atento ao cotidiano como espaço, inclusive, do simbólico e do imaginário.  
D) Na incompreensão de que tudo aquilo que é determinado pelas esferas superiores, como orientações metodológicas, 

níveis de autonomia social etc., produz-se e constrói-se, na verdade, “do” e “no” cotidiano.  
E) Nos elementos norteadores da prática pedagógica dos profissionais da educação, já que as tendências pedagógicas 

praticadas são consequentes de valores e princípios acumulados ao longo da experiência vivencial de cada profissional.  
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15  
 

Demonstrando afetividade 
 

Há quem acredite que para ser afetivo é preciso abraçar e beijar os alunos. Algumas crianças chegam a passar doze horas 
por dia na escola e ficar todo esse tempo sem receber um abraço não é bom, mas essa não é a única forma de demonstrar 
afeto. Promover uma roda de conversa no início da aula e ouvir com atenção os alunos contarem o que fizeram em casa, 
sentar ao lado deles enquanto desenham e perguntar a respeito, contar uma história enquanto troca a fralda, acompanhar 
as brincadeiras e observar o que estão falando entre si são formas pelas quais o professor pode demonstrar carinho, 
atenção e cuidado pela sua turma. 

(Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/17883/afetividade-na-educacao-infantil-a-importancia-do-afeto-para-o-processo-de-
aprendizagem.)  

 

Com base nos pressupostos wallonianos que buscam a compreensão do indivíduo na sua totalidade ressaltando os 
aspectos biológico e psicológico para o entendimento da relação cognitiva com a afetividade e suas implicações 
educacionais, destacam-se:  
I. A compreensão do ser humano como pessoa integral sob a ótica da concepção psicogenética do desenvolvimento 

humano. 
II. O desenvolvimento afetivo visto como um processo contínuo ao longo de um continuum. As mudanças ocorrem de 

forma sequencial e todos os níveis são passados na mesma ordem a todas as pessoas.  
III. A discussão dialética da afetividade, cognição e dos níveis biológicos e socioculturais, além das contribuições para o 

processo de ensino e aprendizagem. 
IV. A valorização da relação professor-aluno e a escola, como elementos fundamentais no processo de desenvolvimento 

completo da pessoa.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I, III e IV, apenas.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 
 

16 
De acordo com os argumentos de Gallahue, Osmun e GoodWay (2013), “quando envelhece, o adulto experimenta uma série 
de mudanças, muitas das quais prejudicam a performance motora. Muitos desses declínios na performance ocorrem como 
resultado do processo de envelhecimento; outros estão relacionados com as demandas da tarefa e as condições ambientais. 
As razões subjacentes que nos levam a envelhecer incluem mudanças nas células e nos sistemas fisiológicos como um todo. 
Reconhecer que, embora os padrões de envelhecimento pareçam seguir uma tendência geral, o ritmo individual de envelhe-
cimento varia amplamente. Algumas dessas mudanças relacionadas com a idade podem ser observadas no sistema músculo-
-esquelético, no sistema nervoso central, nos sistemas circulatório e respiratório e sensorial. Embora muitas das mudanças 
observadas sejam resultado direto do processo de envelhecimento, outras causas incluem doenças e hábitos do estilo de 
vida”. A partir do que é apresentado pelos autores, relacione adequadamente os nomes de acordo com os conceitos. 
1. Senescência. 
2. Osteoporose. 
3. Hipoxia. 
4. Homeostase. 
(     ) Caracteriza-se pela redução grave da densidade mineral óssea, a tal ponto que aumenta a vulnerabilidade das fra-

turas dos ossos. 
(     ) O envelhecimento biológico normal ocorre como resultado de um processo gradual, relacionado com o tempo, que 

se desenvolve à medida que os eventos fisiológicos degenerativos superam os regenerativos. 
(     ) Estado em que os vários sistemas do corpo (os sistemas sensorial, digestivo e cardiovascular) trabalham em har-

monia para manter o corpo em condição normal e saudável. 
(     ) Condição em que o cérebro recebe quantidade inadequada de oxigênio. As células nervosas do cérebro são bastante 

vulneráveis a deficits de oxigênio, o que afeta o seu funcionamento e longevidade. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 4, 3. 
B) 2, 1, 4, 3. 
C) 4, 3, 1, 2. 
D) 2, 3, 1, 4. 
E) 2, 4, 1, 3. 
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17 
Marcos Garcia Neira (2018) analisou, em seu artigo sobre o currículo cultural da Educação Física escolar, que, na busca 
de caminhos para a integração, têm sido produzidos documentos orientadores, diretrizes, materiais didáticos e leis que 
fomentam o trabalho pedagógico com as representações e conhecimentos elaborados pelos grupos minoritários. Neira 
argumenta o desajuste entre os currículos monoculturais em muitas escolas e o caráter multicultural da sociedade, o 
que evidenciaria a necessidade de analisar o currículo e nele intervir diante das condições que oferece aos alunos. Para 
o autor, a experiência escolar é um campo aberto ao debate, ao encontro de culturas e à confluência de práticas 
corporais pertencentes aos vários setores sociais. Para Marcos Neira (2018), são propostas do currículo cultural da 
Educação Física:  
I. Procurar impedir a reprodução consciente ou inconsciente da ideologia dominante desencadeada pela ausência de 

questionamentos das relações de poder que impregnam as práticas corporais.   
II. Apontar um caminho perfeccionista, salvacionista e progressista, pretendendo oferecer a interpretação mais consciente 

com a realidade, concedendo uma garantia de modificação dos comportamentos calcados em ideais regulatórios. 
III. Produzir conhecimento escolar em detrimento do conhecimento na comunidade, pois não há relação entre esses dois 

campos, no qual apenas o primeiro reproduz certos tipos de subjetividade e identidade relacionados ao poder.   
IV. Criar vínculos com as comunidades, a fim de incorporar o seu patrimônio cultural corporal, considerando a importância 

de construir espaços e condições para que várias vozes e gestualidades sejam analisadas.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III.  
B) I e IV.  
C) II e III. 
D) II e IV.  
E) III e IV.  
 

18 
Nunes e Rúbio (2008) realizaram um debate a respeito da educação nas teorias cultural e educacional, realçando a ne-
cessidade de uma abordagem crítica sobre o currículo, considerando-o como uma forma de política cultural que incide 
nos processos de constituição de identidade. Os autores apresentam algumas propostas já discutidas de reformas 
curriculares para a Educação Física, no qual estão diretamente vinculadas com a constituição de identidades culturais 
desejáveis para a consolidação dos interesses em voga. Sobre o currículo crítico e a identidade emancipada, apre-
sentada pelos autores, qual dessas alternativas corresponde a um dos objetivos propostos? 
A) Tem como objetivo refutar a ideia de que exista um conhecimento dominante e inquestionável a ser trabalhado na 

escola, cabendo aos especialistas adequar e hierarquizar o melhor percurso para desenvolvê-lo e atingi-lo. 
B) O objetivo é pautado no cuidado individual com a saúde e favorece um estilo de vida ativo para combater as mazelas 

da sociedade capitalista, como o sedentarismo, a obesidade, as doenças cardiorrespiratórias, dentre outras.  
C) Em uma perspectiva monocultural, traz o objetivo de colocar em ênfase estéticas e cânones dominantes, no caso o 

domínio explícito das técnicas esportivas, cabendo à educação dizer quem está alinhado a um perfil societário.  
D) Objetiva garantir o desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social do educando, oferecendo variadas 

oportunidades de movimento aos alunos, a fim de ampliar o seu repertório motor, permitindo-lhes melhor trânsito 
social.  

E) Tem como objetivo formar identidades de bom caráter, com iniciativa e controle emocional. Atividade física regrada por 
regulamentos, especialização de papéis, competição, meritocracia, bem como o esporte tornar-se o melhor meio de pre-
parar o homem para os novos tempos.  

 

19 
De acordo com Marcos Garcia Neira (2011), “quando o currículo está desvinculado das mudanças culturais, ele corrobora o 
processo de dominação, subalternização, discriminação e conflito entre _____________. Vejamos, por exemplo, as propostas 
curriculares _____________ da Educação Física. Com aulas focadas nas habilidades ____________, na aprendizagem esportiva 
ou nas noções _____________ de saúde e cuidado com o corpo, dificilmente se possibilitará a construção de ____________ 
mais abertas ao trato da _____________”. De acordo com a proposta do autor, assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) culturas / convencionais / cognitivas / policulturais / objetividades / diversidade 
B) culturas / progressistas / biológicas / policulturais / subjetividades / uniformidade 
C) discentes / progressistas / motoras / monoculturais / objetividades / diversidade 
D) culturas / convencionais / motoras / monoculturais / subjetividades / diversidade 
E) discentes / convencionais / cognitivas / moculturais / subjetividades / uniformidade 
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20 
Marcassa e Buss (2014) desenvolveram uma pesquisa investigando os aspectos que conferem legitimidade (ou sua ausência) 
à Educação Física (EF) como componente curricular. Através de uma pesquisa exploratória-descritiva de cunho qualitativo, 
analisaram a prática dessa disciplina em duas escolas diferentes, com o objetivo inicial de conhecer a Educação Física escolar 
em contextos distintos em termos materiais, estruturais e pedagógicos, a fim de identificar até que ponto essas diferenças 
se refletiam na legitimidade da EF. As pesquisadoras levantaram reflexões e questionamentos sobre a legitimidade da EF 
como componente curricular obrigatório. Entre os pontos levantados como problemas sociais e pedagógicos pelas autoras, 
podemos destacar que: 
I. A participação dos alunos nas aulas de EF, em ambas as escolas, se dá integralmente; porém, não há participação em 

atividades que envolvem o uso da escrita.   
II. A realização da EF no contraturno reforça o lugar secundário da disciplina perante os outros componentes curriculares 

e a separação por sexo impossibilita explorar as possibilidades que surgem das diferenças. 
III. As dimensões conceituais, atitudinais e técnicas do conhecimento corporal estão sendo apropriadas pelos alunos nas 

aulas de EF, pois os conteúdos selecionados não se restringem a reprodução de certos aspectos do esporte. 
IV. O formato atual da EF, em ambas as escolas, indica que o processo de formação e escolarização reforça o modelo de 

aptidão física por meio de uma versão minimalista do esporte e da saúde.  
De acordo com o resultado apresentado por Marcassa e Buss, está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e IV. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) II e IV.  
 

21 
Paulo Rogério Barbosa do Nascimento (2008) objetivou esboçar uma possibilidade de organização e diretrizes para o 
trato pedagógico do conteúdo de lutas no ensino fundamental, visualizando-o em um projeto curricular de Educação 
Física e adequando-o às respectivas etapas escolares e características específicas do educando em cada etapa. Nasci-
mento argumenta que para situar os lugares e melhor visualizá-los foram levados em consideração categorias epis-
temológicas e seus desdobramentos, explicitadas por Gonzalez (2004/2005) como referência para a construção de um 
Projeto Curricular – Guia para a Educação Física Escolar. Considerando as categorias epistemológicas “motricidade” (subeixos: 
habilidades motoras de base e capacidade de jogo) e “cultura corporal de movimento” (subeixo esporte), NÃO se trata de um 
possível conteúdo de ensino apontado pelo autor: 
A) Adaptar, construir, (re)construir lutas e partir de suas lógicas, adaptando-as ao contexto da turma, da escola e da Edu-

cação Física. 
B) Apreciar as distâncias, o momento de intervenção e a retomada de curso nas suas ações, em função da reação de seu 

oponente e/ou do resultado obtido.  
C) Desempenhar papel de atacante e defensor; situar-se nos espaços; deslocar-se nos diversos planos, atacando e defendendo; 

coordenar os seus deslocamentos; mudar de posição em função do adversário. 
D) Desenvolver e disponibilizar ações que exercitem o corpo e o movimento através, exclusivamente, dos conhecimentos 

biológicos (agarrar; reter; imobilizar; e, atacar) combinando-as inteligentemente aos fins desejados.  
E) Desenvolver e disponibilizar ações motoras específicas (agarrar; reter; desequilibrar; imobilizar; esquivar-se; resistir; 

e, livrar-se) e essenciais em situação de ataque e defesa, combinando-as inteligentemente aos fins desejados. 
 

22 
Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) explicaram que o termo composição corporal se refere às porcentagens de gordura, 
osso e músculo do corpo humano. Ele é o principal indicador da aptidão física relacionada à saúde. Para avaliar com 
precisão a composição corporal de um indivíduo, é preciso separar a porcentagem de gordura corporal dos outros 
componentes do peso corporal total. O nome do método usado para determinar a composição corporal, medindo a 
oposição ao fluxo de uma corrente elétrica através dos fluidos corporais contidos principalmente nos tecidos magro e 
adiposo, trata-se da análise: 
A) De tarefas de adaptação. 
B) De impedância bioelétrica. 
C) Randomizada estratificada. 
D) De adaptação neuromuscular. 
E) De seção transversal biológica. 
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Neira (2011) demonstrou argumentos favoráveis a uma transformação curricular da Educação Física. Para o autor, somente o 
diálogo cultural contribuirá para a construção do autoconceito positivo e do respeito ao outro, elementos indispensáveis a 
uma relação democrática. Sobre o currículo cultural, corresponde ao que foi discutido por Neira: 
A) Pretende fazer falar, por meio do estudo das manifestações corporais, a voz da ideologia dominante para que seja 

reproduzido constantemente.  
B) Prestigia, desde o seu planejamento, procedimentos tradicionais para a decisão dos temas que serão estudados e das 

atividades de ensino esportivistas. 
C) Tenciona posicionar os alunos como sujeitos de reprodução do conhecimento desenvolvimentista para contribuir com 

a construção de uma sociedade mais justa.  
D) Promove um campo de disseminação de sentidos, de polissemia, de reprodução psicomotora voltada para análise, 

interpretação e diálogo a partir das questões biológicas.  
E) Evidencia que a experiência escolar é um terreno aberto ao debate, ao encontro de culturas e à confluência da 

diversidade de manifestações corporais dos variados grupos sociais.  
 

24 
De acordo com Gallahue, Ozmun, Goodway (2013), “o processo normal de crescimento pré-natal e do período de bebê é 
fundamental para o desenvolvimento motor da criança. O comprimento, o peso, o físico, bem como o nível de maturação da 
criança desempenham papel importante na aquisição e na performance dos padrões de movimento rudimentar. O período 
pré-natal e o bebê montam a cena para o que virá no desenvolvimento do repertório de movimento fundamental e de 
capacidades físicas da criança”. Relacione adequadamente os sistemas que se desenvolvem a partir das três camadas de 
células.  
1. Ectoderma. 
2. Mesoderma. 
3. Endoderma. 
(     ) Sistema digestório; sistema respiratório; e, sistema glandular. 
(     ) Sistema muscular; sistema esquelético; sistema circulatório; e, sistema reprodutivo. 
(     ) Sistema nervoso central; órgãos sensoriais finais; sistema nervoso periférico; e, pele, cabelo e unhas.  
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3. 
B) 3, 2, 1. 
C) 3, 1, 2. 
D) 1, 3, 2. 
E) 2, 3, 1. 
 

25 
Ao apresentar uma proposta didático-pedagógica para a Educação Física centrada no ensino dos esportes, Elenor Kunz 
(2004) aborda dois conceitos sobre o fenômeno esportivo. No que se refere ao conceito tratado pelo autor como 
“amplo”, pode-se afirmar que: 
I. Expressões como cultura do movimento, mundo do movimento, ou até mesmo atividades lúdicas seriam mais ade-

quadas para referir-se ao esporte enquanto conceito amplo. 
II. O esporte deve fornecer uma compreensão enquanto fenômeno sociocultural e histórico, que faça refletir sobre suas 

formas de atuação, conforme a cultura que o movimento humano assume em cada contexto. 
III. A improvisação é uma forma de trabalho interessante, para que o esporte seja melhor tematizado nas aulas de Edu-

cação Física. 
IV. A referência para a prática do esporte nas escolas deve ser o sistema esportivo, visando que o aluno possa ter o do-

mínio técnico sobre a modalidade e a melhora de seu rendimento. 
V. O movimento é caracterizado enquanto um conceito geral e o interesse sobre ele volta-se à realização de movimentos 

eficazes para que uma tarefa seja cumprida. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) III, IV e V. 
D) I, II, IV e V. 
E) I, II, III e IV. 
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De acordo com Valter Bracht (1999), na trajetória das diferentes construções históricas da educação física, o entendi-
mento de corpo e de educação corporal se concretizou de formas distintas. O autor apresenta dois momentos históricos 
da prática pedagógica da Educação Física, desde o século XIX até a década de 1980. Considerando os dois momentos 
apresentados por Bracht (1999), relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Origem médica e militar da Educação Física e sua esportivização. 
2. Crítica ao “paradigma da aptidão física”. 
(     ) A educação do corpo; além de promover saúde, deve voltar-se a uma educação para a saúde, a partir da aquisição 

de hábitos saudáveis e higiênicos. 
(     ) Uma nova técnica corporal foi incorporada pela pedagogia da Educação Física, agregando novos sentidos e significados a 

ela, como a preparação para competições de alto nível. 
(     ) A Educação Física absorveu a discussão realizada no campo pedagógico sobre o caráter reprodutor da escola e sobre 

as possibilidades de sua contribuição para uma transformação radical da sociedade capitalista. 
(     ) A Educação Física agregou, de modo mais decisivo, as ciências sociais e humanas nos debates do campo, o que reverberou 

em uma análise mais crítica sobre as concepções da área. 
(     ) O corpo é como uma estrutura mecânica, cujo controle eficiente de seu funcionamento é realizado por elementos 

fornecidos pela ciência e seus conhecimentos. 
A sequência está correta em  
A) 1, 2, 2, 1, 1.                                                                                                
B) 1, 1, 2, 2, 1.  
C) 1, 1, 1, 2, 1.  
D) 2, 1, 1, 2, 2. 
E) 2, 1, 2, 1, 1. 
 

27 
Gallahue, Ozmun e Googway (2013) analisaram as habilidades de manipulação, que são um subconjunto de habilidades que 
envolvem a manipulação ou o controle de objetos, como bastões e bolas. No entanto, foram apresentadas apenas as cinco 
primeiras habilidades de manipulação, ou seja, não considerando o “rolar” e o “quicar”. São consideradas as cinco habilidades 
de manipulação analisadas pelos autores:  
A) Jogar; receber; chutar; agarrar; e, pular. 
B) Jogar; receber; agarrar; driblar; e, pular.  
C) Arremessar; pegar; chutar; volear; e, rebater. 
D) Arremessar; pegar; chutar; agarrar; e, segurar.  
E) Arremessar; chutar; atacar; agarrar; e, rebater. 
 

28 
Ao analisarem a questão do “espaço físico escolar” e sua influência no ensino da Educação Física, Damazio e Silva (2008) 
constataram que, dentre outros fatores, as condições materiais afetam de forma significativa o trabalho pedagógico dos 
professores da disciplina. Com base nas considerações apresentadas pelos autores a partir da pesquisa que realizaram, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Três são os aspectos que podem explicar a ausência e a pouca qualidade de espaço físico e de instalações para o 

ensino da Educação Física: a desvalorização social da disciplina, o descaso com a educação destinada às camadas  
populares e os baixos salários dos professores. 

(     ) A respeito dos espaços para o ensino de Educação Física e a prática de atividades em horário “livre”, é a administra-
ção escolar que deve ter papel principal na organização destes aspectos, ainda que sua atuação possa ser limitada, 
devido a questões político-econômicas mais amplas em que a escola se insere.  

(     ) A concepção de ensino e a perspectiva curricular adotadas pelo professor devem sempre permitir que os espaços e 
as condições disponíveis para o ensino de Educação Física sejam adaptadas, reinventadas e criadas.  

(     ) A arquitetura escolar tem se caracterizado como um elemento facilitador para o trabalho pedagógico em uma pers-
pectiva inclusiva, já que busca oferecer uma infraestrutura compatível com o desenvolvimento global do aluno. 

(     ) A carência e a precariedade de espaços e instalações para aulas, atividades recreativas, movimentos corporais e 
experiências estéticas comprometem a motivação dos alunos na participação das aulas de Educação Física.  

A sequência está correta em 
A) F, V, F, F, F. 
B) F, V, V, V, F. 
C) V, F, F, V, F. 
D) F, F, F, F, V. 
E) V, V, V, F, V. 
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Os autores Inácio, Cauper, Silva e Morais (2016) apresentaram uma análise documental sobre o conteúdo “Práticas Corporais 
de Aventura”, indicado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com uma novidade se comparada aos conteúdos 
tradicionais da Educação Física (EF) brasileira. De imediato, é analisado o uso da expressão “Práticas Corporais de Aventura 
na Natureza” (PCANs) ao invés de PCAs (Práticas Corporais de Aventura) por considerar que, mesmo havendo algumas destas 
praticadas em meio urbano, é tendo a natureza como cenário de desenvolvimento que estas se disseminam. A fim de 
reforçar a argumentação em defesa das PCAs, os autores analisaram, também, os seus objetivos gerais, considerando que, 
de acordo com a BNCC, a área de linguagens é composta por seis objetivos que estão em consonância com as discussões de 
inserção dessas práticas na escola. NÃO corresponde a um desses objetivos: 
A) Interagir com o outro. 
B) Interagir com outras linguagens. 
C) Refletir sobre os usos das linguagens. 
D) Reconhecer as dimensões poética e estética das linguagens. 
E) Contestar a diversidade de manifestações das práticas corporais.  
 

30 
Ao discutir a transformação didático-pedagógica do esporte, Elenor Kunz (2004) apresenta alguns pontos controvertidos 
deste fenômeno, para sua abordagem como uma prática educacional na formação da cidadania crítica e emancipada. 
De acordo com Kunz (2004), são pontos controvertidos do esporte, EXCETO: 
A) O esporte como é conhecido na sua prática hegemônica, nas competições esportivas nos meios de comunicação, não 

apresenta elementos de formação geral para se constituir uma realidade educacional. 
B) O fomento de vivências de insucesso ou fracasso a partir do ensino escolar do esporte de competição pode ser consi-

derado uma irresponsabilidade pedagógica por parte de um profissional formado para ser professor. 
C) O esporte ensinado nas escolas enquanto cópia do esporte competição ou de rendimento é capaz de fomentar vivên-

cias de sucesso para boa parte dos alunos, enquanto o fracasso ou a vivência de insucesso podem ser minimizados. 
D) O ensino do esporte na escola, realizado nos moldes do esporte de rendimento, é capaz de influenciar na perda de 

sensibilidade e na perda de liberdade do ser humano, pelo “racionalismo” técnico-instrumental das sociedades indus-
triais modernas.  

E) O esporte de rendimento segue os princípios básicos da “sobrepunjança” e das “comparações objetivas”, os quais permanecem 
inalterados mesmo para os esportes praticados na escola onde, por falta de condições ideais, o rendimento não se constitua 
no objetivo maior da aula. 

 

31 
Conforme aborda Elenor Kunz (1994, p. 34), “compreender o esporte nos seus múltiplos sentidos e significados para nele 
agir com liberdade e autonomia exige, além da capacidade objetiva de saber efetivamente praticar o esporte, ainda, a 
capacidade da interação social e comunicativa”. Considerando os aspectos de desenvolvimento de cada uma das três 
competências citadas no trecho, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Competência objetiva. 
2. Competência social. 
3. Competência comunicativa. 
(     ) Proporcionar que o aluno aprenda estratégias para o agir prático de modo competente, qualificando-se para atuar 

dentro de suas possibilidades individuais e coletivas. 
(     ) Oportunizar ao aluno, por meio da linguagem, uma compreensão crítica do fenômeno esportivo, ensinando-o a ler 

e a interpretar tal fenômeno. 
(     ) Transmitir ao aluno informações e conhecimentos, assim como treinar habilidades e técnicas eficientes, para que 

possa agir de forma bem sucedida no mundo do trabalho, na profissão e no esporte. 
(     ) Possibilitar que o aluno possa interpretar as suas experiências, bem como as experiências dos demais participantes 

em um processo de ensino do esporte. 
(     ) Levar o aluno a um agir solidário e cooperativo, compreendendo os diferentes papéis sociais existentes no esporte, 

fazendo com que se sinta preparado para assumi-los. 
A sequência está correta em 
A) 2, 3, 2, 2, 1. 
B) 3, 3, 2, 1, 2. 
C) 2, 3, 1, 2, 3. 
D) 1, 3, 2, 1, 3. 
E) 1, 3, 1, 3, 2. 
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32 
O movimento renovador da Educação Física brasileira surgiu a partir da década de 1980 e foi constituído por um processo 
de análise crítica ao paradigma que, até então, sustentava a prática pedagógica da Educação Física. Considerando que Bracht 
(1999) argumenta que novas abordagens pedagógicas foram desenvolvidas com base nesse movimento, são abordagens 
pedagógicas engendradas a partir do movimento renovador da Educação Física: 
A) Aptidão física; cognitivista; e, crítico-superadora. 
B) Desenvolvimentista; psicomotricidade; e, culturalista. 
C) Concepção de aulas abertas; psicomotricidade; e, cognitivista. 
D) Concepção de aulas abertas; culturalista; e, crítico-emancipatória.  
E) Desenvolvimentista; concepções de aulas abertas; e, crítico-superadora. 
 

33 
“A discussão sobre o que deve ser ensinado às crianças e estudantes nos diferentes anos escolares sempre pautou as questões 
curriculares em relação à sistematização do conhecimento em todos os componentes curriculares. No que concerne à Educação 
Física escolar, a sistematização se dá por meio de seu objeto de estudo e intervenção que é a Cultura Corporal de Movimento, 
expresso pelas diferentes práticas corporais produzidas e reproduzidas, contínua e dinamicamente, por diferentes grupos culturais.” 
O trecho compõe o Referencial Curricular da rede municipal de Juiz de Fora que, em relação à Educação Física, apresenta sete 
práticas corporais como uma possibilidade de sistematização do conhecimento a partir dos ordenamentos da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e de discussões na área, para auxiliar os docentes na elaboração de seus planejamentos pedagógi-
cos. Considerando o proposto no Referencial Curricular da rede municipal de Juiz de Fora para a Educação Física, assinale, a 
seguir, as práticas corporais contempladas no documento. 
A) Ginástica; esportes; danças; atividades rítmicas; lutas; práticas corporais de aventura; e, brincadeiras e jogos. 
B) Brincadeiras e jogos; danças; esportes; ginásticas; práticas corporais na natureza; atividades circenses; e, lutas. 
C) Esportes; ginásticas; lutas; práticas corporais de aventura; brincadeiras e jogos; danças; e, atividades circenses. 
D) Práticas corporais na natureza; ginásticas e danças; esportes; lutas; brincadeiras; atividades de dramatização; e, jogos. 
E) Lutas; atividades de dramatização; atividades rítmicas; esportes; brincadeiras e jogos; ginásticas; e, práticas corporais 

de aventura. 
 

34 
A abordagem pedagógica da Educação Física que se autointitulou “crítico-superadora” compreende que o propósito da área é 
a cultura corporal, a qual se concretiza nos seus diferentes temas.  

(BRACHT, 1999.)  

Quais os temas da cultura corporal que compõe a abordagem crítico-superadora?  
A) O jogo; as lutas; o esporte; a ginástica; a dança; e, a mímica. 
B) O esporte; o jogo; as lutas; a dança; a ginástica; e, as brincadeiras. 
C) As brincadeiras; as atividades de aventura; o esporte; a dança; e, a mímica. 
D) O esporte; a dança; as lutas; as atividades cooperativas; a ginástica; e, as brincadeiras. 
E) As brincadeiras; a dança; as atividades de aventura; a ginástica; a mímica; e, o esporte. 
 

35 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. “O esporte é uma prática corporal fortemente presente na vida dos brasileiros. Como um fenômeno sociocultural é 

considerado patrimônio da humanidade, inserindo-se em nosso cotidiano de diferentes maneiras, seja por meio da 
mídia e/ou por sua utilização como atividade de lazer.” 

II. “No trabalho com determinada modalidade esportiva, não é necessário o domínio dos gestos técnicos ou a reprodução 
da lógica do esporte em si. É interessante compreender a técnica como um conhecimento historicamente produzido, 
no qual os gestos humanos são repletos de sentidos e significados e que auxiliam na execução dos movimentos 
esportivos específicos.” 

Considerando a reflexão apresentada no Referencial Curricular da rede municipal de Juiz de Fora, sobre o lugar do esporte na 
sociedade e sobre sua prática na escola, assinale as abordagens pedagógicas da Educação Física em que se ancora a 
representação de esporte evidenciadas.  
A) I. Crítica II. Pós-crítica. 
B) I. Crítica II. Desenvolvimentista. 
C) I. Aptidão física II. Desenvolvimentista. 
D) I. Crítica II. Concepções de aulas abertas. 
E) I. Desenvolvimentista II. Concepções de aulas abertas. 
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36 
A proposta “crítico-emancipatória” da Educação Física derivou-se, de maneira explícita e direta, das discussões da pedagogia 
crítica brasileira, que fazia da problematização do papel da educação na sociedade capitalista uma categoria central. 

 (BRACHT, 1999.) 

São características da abordagem crítico-emancipatória, EXCETO:  
A) Sua elaboração foi fortemente influenciada pela pedagogia de Paulo Freire. 
B) O professor deve sempre incentivar a coparticipação dos alunos nas decisões didáticas que configuram as aulas. 
C) A noção de sujeito deriva-se de uma perspectiva iluminista, a partir da qual ele é capaz de crítica e atuação autônomas. 
D) A concepção de movimento é dialógica, na qual o aluno é compreendido como uma forma de comunicação com o 

mundo. 
E) Sua proposta considera a tematização dos elementos da cultura do movimento, de forma a desenvolver nos alunos a 

capacidade de analisar e agir criticamente nessa esfera. 
 

37 
Na Rede Pública Municipal de Juiz de Fora, a Educação Física é ofertada à pré-escola (1º e 2º períodos) e ao ensino 
fundamental (anos iniciais e finais), sendo ministrada por professores licenciados em Educação Física. O documento do 
Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora apresenta especificações para o ensino de Educação Física em 
ambos os níveis. Considerando o Referencial Curricular, no que se refere ao ensino da Educação Física na educação 
infantil, analise as afirmativas a seguir.  
I. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são: o conviver; o brincar; o participar; o explorar; 

o expressar; e, o conhecer-se. As práticas corporais da Educação Física devem se relacionar com todos eles. 
II. O trabalho pedagógico não é realizado a partir das noções de competências e habilidades e, sim, com direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiências, que devem se relacionar com as práticas corporais da 
Educação Física. 

III. A Educação Física na educação infantil deve proporcionar às crianças diferentes experiências, possibilitando a criação; a 
recriação; o descobrir; a experimentação; o sentir; a elaboração e a reelaboração de conceitos; e, as ideias sobre o 
movimento do corpo e do corpo em movimento. 

IV. Os conhecimentos da Educação Física para a educação infantil não apresentam uma organização dos objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento específicos para cada unidade temática. Cabe ao docente organizá-los de forma a 
fazerem sentido em suas práticas pedagógicas. 

V. As práticas corporais da Educação Física se interrelacionam com seis campos de experiência: o eu, o outro e o nós; 
corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações; e, memória, ação, aprendizado. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV e V. 
B) I, III e IV.  
C) II, III e IV.  
D) III, IV e V. 
E) I, II, III e V.  
 

38 
Ao promoverem uma reflexão pedagógica sobre as especificidades e os dilemas que envolvem os jogos eletrônicos 
como uma manifestação lúdica tipicamente contemporânea, Rodrigues et al. (2013) buscam localizá-los quanto ao seu 
processo de produção histórica, para, então, apresentar possibilidades para seu trato nas aulas de Educação Física nas 
escolas. A partir das considerações realizadas pelos autores sobre os jogos eletrônicos e a sua presença nas escolas, 
assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Conceituar os jogos eletrônicos e suas formas de manifestação para distingui-los de outros tipos de jogos, em especial 

dos jogos tradicionais. 
B) Conhecer a origem e as transformações históricas dos jogos eletrônicos, buscando entender a influência do contexto 

histórico e do avanço tecnológico na configuração desses jogos. 
C) Abordar os jogos eletrônicos compreendendo-os como manifestações contemporâneas dos jogos, para que os alunos 

possam atuar como sujeitos de seu tempo também na esfera lúdica. 
D) Discutir como os jogos eletrônicos têm cumprido funções econômicas, políticas e educativas, para uma compreensão 

mais ampla das relações entre o real e o virtual no mundo dos jogos. 
E) Adotar uma atitude normativa e controladora em relação aos jogos eletrônicos, considerando aspectos técnicos, polí-

ticos, econômicos e éticos, apenas como elementos auxiliares na aprendizagem desse conteúdo.   
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39 
“A partir de uma perspectiva crítico-histórica para o ensino de lutas nas escolas, Reis et al. (2013) argumentam que o MMA é 
uma luta esportiva cujas técnicas de variadas modalidades de lutas/artes marciais são utilizadas, devidamente esvaziadas de 
seus significados filosóficos e históricos originais e com um acréscimo de brutalidade, dotada de sentido econômico. O apelo 
midiático sobre esta modalidade tem chamado muita atenção entre os jovens em nossa sociedade. Essa popularização traz 
algumas questões que devem ser socializadas e discutidas com nossos alunos, tais como ___________ dessa luta esportiva; o 
______________ na sua difusão; a sua ___________________ e com a _________________das lutas.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) as vitórias / lutador / esportivização / vivência 
B) as regras / papel da escola / relação com a violência / esportivização 
C) a origem / papel da mídia / relação com a violência / mercadorização 
D) a origem / papel da escola / relação com a violência / mercadorização 
E) as regras / papel da mídia / relação com os Estados Unidos da América / vivência 
 

40 
De acordo com Adriano Reis et al. (2013) a partir do início da década de 1990, a abordagem crítico-superadora constituiu-se 
como um marco para a Educação Física brasileira e, ainda, na atualidade, se mantém como uma referência em abordagem 
para o ensino nas escolas. Com base na compreensão do autor sobre as características atribuídas à abordagem crítico-
superadora, marque V para as verdadeiras e F paras as falsas. 
(     ) Baseada na pedagogia histórico-crítica. 
(     ) Contribuição à superação do capitalismo e a todas as formas de opressão humana. 
(     ) Delimitação de uma área de conhecimento denominada cultura do movimento. 
(     ) Parte do conjunto das pedagogias críticas reprodutivistas. 
(     ) Critica uma visão exclusivamente biológica de homem e de movimento. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, F. 
B) F, F, F, V, V. 
C) F, V, V, F, F. 
D) V, V, F, F, V. 
E) V, V, V, V, V. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

O uso de máscara será facultativo durante a aplicação da prova. O álcool se encontrará disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em 
qualquer responsabilidade da Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais ao ingressar e sair de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo, durante a realização das provas, demais procedimentos de vistoria além do descrito.  

4. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à classe/área a que está concorrendo, bem como se os dados constantes 
no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, evidencie qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As provas terão duração de 3 (três) horas. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas. 

6. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão 
de Respostas, devidamente assinado no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova objetiva e levando o caderno de provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá 
retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início da realização da prova objetiva; 
contudo, não poderá levar o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum dos candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) demais candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.consulplan.net, 
a partir das 16 horas da segunda-feira subsequente à realização da prova objetiva de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva disporá de 3 (três) dias 
úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à Consulplan, conforme dis-
posições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 

 




