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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

EDUCADOR FÍSICO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século 1 

XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica. 2 

O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há 3 

um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu 4 

controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências 5 

ou alterar inúmeras vezes às hipóteses. 6 

A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras 7 

similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira 8 

racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, 9 

consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de 10 

conhecimento sistemático, preciso e objetivo. 11 

Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais 12 

desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a 13 

filosofia no século VI a.C. 14 

Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a 15 

cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a 16 

extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi 17 

a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 18 

Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se 19 

com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e 20 

práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [..]. 21 

O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista 22 

elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então 23 

generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca 24 

se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos 25 

especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta 26 

do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as 27 

conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos. 28 

Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como 29 

verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias 30 

falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base 31 

crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações 32 

universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, consequentemente, também agir 33 
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sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e 34 

objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e 35 

definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos, 36 

ou quando são inventados novos instrumentos. 37 

Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que 38 

desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein 39 

desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do 40 

conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as 41 

teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser 42 

aperfeiçoadas ou superadas. 43 

A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos 44 

universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las 45 

como universais? Como descrever relações universais através de métodos “individuais”? Será que esse tipo de método é 46 

realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal? 47 

Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, “a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis 48 

e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento”. A partir dessa afirmação podemos concluir que o método 49 

universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição 50 

constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem 51 

modelos  históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área 52 

epistemológica. 53 

A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência 54 

realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro 55 

de sua época histórica e/ou científica. 56 

Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar 57 

que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos 58 

em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a 59 

exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, 60 

aperfeiçoado e ampliado é pura realidade. 61 

FONTE: https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum 62 
 

01) O texto revela 
 

(A) que o conhecimento científico tem limites muito claros. 

(B) a infinidade da ciência. 

(C) que o conceito de irreversibilidade das teorias 
científicas se confirma. 

(D) que o conhecimento científico, em razão da sua 
versatilidade, torna-se inconfiável. 

 
 
 
 
 

02) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar: 
 

(A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos 
retratados no texto, porém de forma invariavelmente 
linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de 
tornar evidente a significação de vários termos. 

(C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do 
articulista é apenas informar sobre a evolução da 
formação do conhecimento científico. 

(D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a 
participação do enunciador do discurso nos 
acontecimentos retratados. 
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03) Há exemplo de predicado verbal na oração da 
alternativa 

 

(A) “os gregos foram os primeiros” (L.12). 

(B) “sua principal preocupação era a cosmologia” 
(L.15/16). 

(C) “As respostas eram as mais variadas,” (L.17). 

(D) “as leis de Newton foram reformuladas por diversos 
matemáticos” (L.38). 

 

04) “A conclusão é então generalizada, ou seja, 
considerada válida não só para aquela situação” (L.7) 

Considerando-se o fragmento transcrito, a função do 
vocábulo “só” não tem o efeito de 
 

(A) contrapor a posição assumida pelo enunciador. 

(B) maximizar o efeito da fala que a precede. 

(C) reforçar o discurso do enunciador. 

(D) ratificar a primeira assertiva. 
 

05) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de 
erro ou desvio gramatical da norma culta padrão. 

 

(A) “Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do 
senso comum, busca compreender a realidade de 
maneira racional,” (L.8/9). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu 
os primeiros filósofos” (L.15). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 

 

06) O nome é o elemento central da frase-declaração em 
 

(A) “que ela busca seu próprio método” (L.2). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “O método científico inicialmente ocorre do seguinte 
modo” (L.22). 

(D) “...que foi visto” (L.57). 
 

07) Exerce a mesma função de “de conhecimento” 
(L.10/11) a expressão 

 

(A) “de maneira racional” (L.8/9). 

(B) “da natureza” (L.16). 

(C) “de um trabalho” (L.25). 

(D) “do conhecimento” (L.40/41). 
 
 

 

08) Considerando-se os recursos linguísticos que 
compõem o texto, é correto afirmar: 

 

(A) O termo “quase” (L.24) expressa ideia de aproximação. 

(B) Os termos “ou” (L.23) e “ou” (L.31) exprimem, no 
contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão. 

(C) A expressão “Ou seja” (L.41) expressa uma retificação 
em relação à afirmação anterior. 

(D) Se o verbo  existir for substituído pelo verbo  haver, o 
termo “método” (L.44) não mudará de função sintática. 

 

09) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 
expressão 

 

(A) “métodos” (L.10). 

(B) “As respostas” (L.17). 

(C) “de quatro elementos” (L.18). 

(D) “novos instrumentos” (L.37). 
 

10) A oração “à medida que surgem fatos novos” (L.36), 
em relação à declaração principal do período, exprime 
valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) proporcionalidade. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 
 

11) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à 
direita, está coerente com o conteúdo do texto é 

 

(A) “mas” (L.17) – ressalva. 

(B) “apesar do” (L.35) – oposição. 

(C) “através de” (L.46) – modo. 

(D) “ou melhor” (L.50) – retificação. 
 

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “que”, em 
“temos que aceitar“ (L.59), o termo destacado na 
alternativa 

 

(A) “também”, em “consequentemente também agir sobre 
a natureza.” (L.10). 

(B) “que”, em “que avaliam criticamente os 
procedimentos” (L.27). 

(C) “que”, em “podemos concluir que o método universal” 
(L.49/50). 

(D) “a”, em “pois está sujeito a uma substituição constante” 
(L.50/51). 
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13) Tem função predicativa o termo 
 

(A) “humana” (L.4). 

(B) “rigorosos” (L.34). 

(C) “válidos” (L.45). 

(D) “diferentes” (L.45). 
 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples  “permaneceu” (L.17) e a composta em 

 

(A) tem permanecido. 

(B) tivesse permanecido. 

(C) tinha permanecido. 

(D) terá permanecido. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 
uma relação de dependência sintática com a ideia 
principal é 

 

(A) “há um problema que desafia a inteligência;” (L.22). 

(B) “...estabelece as condições para seu controle, a fim 
de confirmá-la ou não” (L.23). 

(C) “não é conveniente pensar” (L.35). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 
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16)  O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova 
formulação política e organizacional para o 
reordenamento dos serviços e ações de saúde 
estabelecida pela Constituição de 1988. (Ministério da 
Saúde, 1990) 
Conforme as disposições da Lei 8080/1990, em 
relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto 
afirmar que: 

 

(A) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 
dos respectivos Tribunais de Contas. 

(B) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e 
pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições 
de fomento e financiamento ou de origem externa e 
receita própria das instituições executoras. 

(C) É facultativo aos serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, a 
permissão, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato.   

(D) A área de atuação da vigilância epidemiológica abrange 
o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

 

17) A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à 
saúde no título destinado à ordem social, que tem 
como objetivo o bem-estar e a justiça social.  
Com base nas disposições constitucionais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas 
abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 
( ) O Sistema Único de Saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 
outras fontes. 
 
( ) É permitida  a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
 

( )  Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar do controle 
e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) V   F   V. 

(B) F   V   F. 

(C) F   F   F. 

(D) V   V   V. 
 

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) não é um serviço ou 
uma instituição, mas um Sistema que significa um 
conjunto de unidades, de serviços e ações que 
interagem para um fim comum. 
Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e 
a articulação interfederativa, é incorreto afirmar que: 

 

(A) Os Conselhos de Saúde são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 

(B) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde. 

(C) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais 
de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde 
no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas 
pelo Plano Nacional de Saúde. 

(D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, 
por ato conjunto dos respectivos Estados em 
articulação com os Municípios. 

 

19) A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competência e as 
atribuições das três esferas de governo no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em relação à estas atribuições, é incorreto afirmar que: 

 

(A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete elaborar normas para regular as relações entre 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                           QUESTÕES DE 16 A 20 
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(B) A elaboração e atualização periódica do plano de saúde 
é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

(C) Compete à União normatizar e coordenar 
nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados. 

(D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete identificar estabelecimentos hospitalares de 
referência e gerir sistemas públicos de alta 
complexidade, de referência estadual e regional. 

 

20) A participação da comunidade é um dos princípios do 
SUS, descritos na Lei 8080/90. É a garantia 
constitucional de que a população, através de suas 
entidades representativas, participará do processo de 
formulação das políticas de saúde e do controle da sua 
execução, em todos os níveis, desde o federal até o 
local. (Ministério da Saúde, 1990). 
Sobre o assunto, e baseado na Lei 8142/90, é correto 
afirmar que: 

 

(A) A Lei deverá definir as normas de organização e 
funcionamento das Conferências e Conselhos de 
Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde é um órgão permanente e 
deliberativo composto por integrantes da população e 
do governo e subordinado ao Ministério da Saúde. 

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) terão representação no Conselho 
Nacional de Saúde. 

(D) Os Conselhos de Saúde são responsáveis por propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: EDUCADOR FÍSICO                                                                                       Página 9 / 12 
 

 
 
 

 
 
 

21) Entusiasta do pentatlo moderno, o Barão de Coubertin 
conseguiu inserir a disputa nos Jogos de Estocolmo-
1912. Os esportes praticados e sua ordem de execução 
dispõem-se da seguinte forma: 

 
(A) Natação, tiro a laser, hipismo, esgrima e corrida. 
(B) Hipismo, natação, esgrima, corrida e tiro a laser. 
(C) Esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro a laser. 
(D) Tiro a laser, natação, esgrima, hipismo e corrida. 
 
22) No Brasil, a natação como esporte, surgiu oficialmente 

em 31 de julho de 1897, com a fundação da União de 
Regatas Fluminense. Referente às provas olímpicas de 
natação assinale a alternativa correta: 

 
(A) O Medley reúne os quatros estilos da natação e os 

atletas podem competir em revezamento nas distâncias 
4x100 metros e 4x200 metros.  

(B) Nas provas de revezamento 4x100 metros, cada atleta 
nada 100 metros, sendo um em cada especialidade; a 
ordem seguida é a seguinte: 1º borboleta, 2º costas, 3º 
peito e 4º livre. Nas provas individuais, a ordem dos 
estilos muda: 1º costas, 2º peito, 3º borboleta e 4º livre. 

(C) No nado peito, os braços fazem 3 movimentos laterais 
diferentes, nesta ordem: puxada lateral, partindo do 
centro para fora do corpo; puxada para baixo; e, por 
último, a puxada para dentro, que não gera propulsão e 
tem como objetivo diminuir o arrasto para dar início a 
uma nova braçada. O movimento das pernas é 
simultâneo e em forma de chute para trás; acontece 
quando os braços estão estendidos. Assim como nos 
outros nados, a “pernada” é responsável por 5 a 10% da 
força de propulsão. 

(D) A prova dos 800 metros é exclusivamente feminina e 
somente os homens competem na prova de 1.500 
metros. 

 
23) Dentro dos fundamentos do Futsal, a finta tem como 

conceito: 
 
(A) A ação exercida sem a bola, a fim de enganar o 

adversário. 
(B) O ato de trocar a posse de bola, sendo a base de toda a 

estrutura tática e técnica da equipe. 
(C) O ato de enganar, livrar-se da marcação do adversário, 

com o total domínio da bola durante a sua execução.   
(D) O ato de receber a bola vinda de um passe ou 

arremesso. 
 
 
 
 

24) No basquete a bola em relação ao seu status, pode estar 
viva ou morta. A bola não se torna morta e a cesta 
contará se convertida, quando: 

 
(A) Está claro que a bola não irá entrar no cesto em um 

lance livre que será seguido por outro lance livre. 
(B) A bola está no ar em um arremesso para uma cesta de 

campo e o sinal do dispositivo de vinte e quatro (24) 
segundos soar. 

(C) A bola está no ar em um lance livre, e um oficial apita 
por qualquer infração das regras, inclusive a do 
arremessador do lance livre. 

(D) A bola, que está no ar em um arremesso para uma cesta 
de campo, é tocada por um jogador de qualquer das 
equipes após um oficial apitar. 

 
25) Com relação às faltas de posição no Voleibol, assinale 

a alternativa incorreta: 
 
(A) Se o sacador comete uma falta no momento do golpe 

do saque, esta se sobrepõe à falta de posição. 
(B) Uma equipe comete uma falta de posição se um jogador 

não ocupa sua posição correta no momento em que a 
bola é golpeada pelo atacante. 

(C) Se o saque se tornar faltoso após o golpe do sacador, a 
falta de posição se sobrepõe àquela. 

(D) Em uma falta de posição, a equipe faltosa é sancionada 
com um ponto e a equipe adversária terá o direito ao 
próximo saque. 

 
26) No Handebol é ordenado tiro livre nos seguintes casos, 

exceto: 
 
(A) Entrada ou saída irregular de um jogador. 
(B) No lançamento intencional da bola para sua área de gol. 
(C) Quando um jogador, no momento em que está 

realizando um arremesso ao gol adversário, é deslocado 
por um atleta rival e sofre a falta. 

(D) Execução ou conduta irregular nos tiros de lateral ou 
escanteio. 

 
27) Assinale a alternativa que se refere ao princípio tático 

fundamental da fase ofensiva no futebol de campo, 
descrito abaixo: 

 
Este princípio está relacionado com as ações de 
aproximação dos companheiros de equipe ao portador da 
bola, de forma que ele tenha opções ofensivas para dar 
sequência ao jogo, através do passe ou por uma ação de 
penetração na defesa adversária. As diretrizes desse 
princípio pressupõem a simplificação da resposta tático-
técnica do portador da bola à situação de jogo, a 
diminuição da pressão dos adversários sobre o mesmo, o 
aumento oportuno de manutenção da posse de bola e, de 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: EDUCADOR FÍSICO                                                                                       Página 10 / 12 
 

certa forma, a formação do equilíbrio coletivo que 
beneficia as primeiras ações defensivas em caso do 
jogador perder a bola para a equipe adversária. 

 
(A) Princípio da penetração. 
(B) Princípio da cobertura ofensiva. 
(C) Princípio da mobilidade. 
(D) Princípio da unidade ofensiva. 
 
28) Durante uma típica sessão de treinamento de força, os 

músculos se contraem de dezenas até centenas de vezes 
para movimentar o corpo ou o implemento com o qual 
se está trabalhando. Dos princípios de treinamento de 
força, o Princípio da Manutenção diz que: 

 
(A) Não importa o quão efetivo seja um programa de treino, 

ele o será apenas por um curto período. Uma vez que o 
indivíduo apresente adaptações específicas 
proporcionadas por dado programa de treino, um novo 
estímulo deve ser aplicado nos músculos, ou o 
progresso contínuo fi cará estagnado. 

(B) Qualquer programa de treinamento deve considerar as 
necessidades específicas ou os objetivos e as 
habilidades do indivíduo para quem o programa foi 
elaborado. 

(C) É um dos princípios-chave na elaboração de programas 
de treinamento de força, significa treinar de forma 
específica para produzir efeitos específicos. 

(D) Assim que o indivíduo alcança o seu objetivo, é 
necessário menos trabalho para manter o nível de força 
ou massa muscular. Se ele (ou ela) está satisfeito(a) 
com esse nível, a frequência de treino pode ser 
reduzida. 

 
29) Quanto às dimensões sociais do esporte, assinale a 

alternativa no qual a afirmação não é verdadeira: 
 
(A) O esporte de competição ou performance, ao ser 

reconhecido como atividade cultural, será sempre um 
meio de progresso nacional e de intercâmbios culturais. 

(B) Um dos sintomas positivos que justificam uma 
relevância social no esporte-performance, é que, ao 
causar uma indústria do esporte, chegando até produtos 
de grande sofisticação, favorece o crescimento de mão-
de-obra especializada. 

(C) O esporte-participação tem relações íntimas com o 
lazer e o tempo livre. Esta manifestação, que ocorre em 
espaço não comprometidos com o tempo e fora das 
obrigações da vida diária, de um modo geral, tem como 
propósitos a descontração, a diversão, o 
desenvolvimento pessoal e as relações entre as pessoas. 

(D) Uma orientação educativa no esporte tem que 
necessariamente vincular-se a três áreas de atuação 
pedagógicas: a de integração social, a de 
desenvolvimento psicomotor e a das atividades físicas 
competitivas escolares com o intuito de revelar os 
talentos esportivos. 

30) Durante a década de 1980, a resistência à concepção 
biológica da Educação Física, foi criticada em relação 
ao predomínio dos conteúdos esportivos. Atualmente, 
coexistem na Educação física, diversa concepções, 
modelos, tendências ou abordagens, que tentam 
romper com o modelo mecanicista, esportivista e 
tradicional que outrora foi embutido aos esportes. 
Entre essas, as abordagens pedagógicas críticas, 
sugerem: 

 
(A) Ressaltar os aspectos conceituais à cerca da 

importância de se conhecer, adotar e seguir conceitos 
relacionados à aquisição de uma boa saúde. 

(B) Propiciar ao aluno condições para que seu 
comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo-
lhe experiências de movimentos adequados às 
diferentes faixas etárias. 

(C) Que os conteúdos selecionados para as aulas de 
Educação Física devem propiciar a leitura da realidade 
do ponto de vista da classe trabalhadora. 

(D) o atendimento de alunos com deficiência motora e 
intelectual. 

 
31) O conteúdo da Educação Física na dimensão 

atitudinal, é exemplificado em qual das alternativas 
abaixo? 

 
(A) Reconhecer e valorizar comportamentos não 

preconceituosos quanto aos níveis de habilidade, sexo, 
religião e outras. 

(B) Praticar a ginga e a roda de capoeira. 
(C) Conhecer que o futebol era jogado apenas na elite no 

seu início no país, que o voleibol mudou as suas regras 
em função da Televisão. 

(D) Vivenciar diferentes ritmos e movimentos relacionados 
às danças, como as danças de salão, regional e outras. 

 
32) Que modalidade da ginástica olímpica se refere o texto 

abaixo? 
 
Uma prova deve conter exercícios de embalo, de voo, de 
equilíbrio e de força, como também posições estáticas. 
Devem predominar os movimentos executados com 
impulso. O exercício tem que conter, pelo menos, uma 
parte de força e uma parte B (dificuldade média), 
executadas por cima e por baixo dos varais, soltando-se 
simultaneamente os mesmos. 

 
(A) Cavalo com alças. 
(B) Paralelas. 
(C) Argolas. 
(D) Barra Fixa. 
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33) As principais características dos jogos cooperativos 
são a confiança, a comunicação, a participação de 
todos e a não-exclusão. Algumas dessas características 
podem ser destacadas da seguinte forma, exceto: 

 
(A) Procuram facilitar o processo criativo, com a 

flexibilização das regras. 
(B) Valorizam o fato de ganhar ou perder, para que seja 

criado a consciência de conquistas e ganhos que 
somente são atingidos em grupos. 

(C) Despertam a empatia, pôr-se no lugar do outro. 
(D) Aprimoram o desenvolvimento do ser humano, 

enquanto sujeito social. 
 
34) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 

seguida assinale a alternativa correta: 
 

I. O jogo simbólico aparece predominantemente entre 
os 5 e 11 anos. A função desse tipo de atividade 
lúdica, consiste em satisfazer o eu por meio de uma 
transformação do real em função dos desejos, ou 
seja, tem como função assimilar a realidade. A 
criança tende a reproduzir nesses jogos as relações 
predominantes no seu meio ambiente e assimilar 
dessa maneira a realidade e uma maneira de se auto 
expressar. 

II. O jogo de construção pressupõe a existência de 
parceiros e um conjunto de obrigações, o que lhe 
confere um caráter eminentemente social. Este jogo 
aparece quando a criança abandona a fase 
egocêntrica possibilitando desenvolver os 
relacionamentos afetivo-sociais. Tem como 
exemplo, o xadrez, um tipo de jogo sensório-motor. 

III. O ato de jogar é uma atividade não natural no ser 
humano. Inicialmente a atividade lúdica surge como 
uma série de exercícios motores simples. Sua 
finalidade é o próprio prazer do funcionamento, 
Estes exercícios consistem em repetição de gestos e 
movimentos simples como agitar os braços, sacudir 
objetos, emitir sons, caminhar, pular, correr, etc. 
Estes jogos começam na fase maternal e duram 
predominantemente até os 2 anos, após esse período 
da infância, eles deixam de existir.  

 
(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
(B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 
(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
(D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras. 
 
35) As práticas de luta mais imprevisíveis são baseadas na 

oposição direta. Nesse sentido, podemos classificá-las 
no que se refere à questão da distância, ou seja, 
podemos dividir as lutas a partir das diferentes 
distâncias possíveis na realização das ações. Assinale 
a alternativa que caracteriza o Wrestling: 

 
(A) Referem-se à modalidade de luta que exige maior 

distância entre os envolvidos em comparação às lutas 
de curta distância. Tal fato também se refere às ações 

que são desenvolvidas nessa modalidade, que são de 
toque. 

(B) Exige uma distância ainda maior entre os envolvidos. 
Para isso, é necessário algum tipo de implemento no 
desenvolvimento das ações. 

(C) Modalidade de luta, cuja as ações são caracterizadas 
pela distância mista, ou seja, que mistura duas ou mais 
distâncias, como curta com a média. Agrega tanto 
ações de curta distância como agarres, finalizações e 
quedas, quanto de média distância, tais como socos, 
chutes e joelhadas. 

(D) Modalidade de luta onde estão as ações que ocorrem 
com maior proximidade entre os envolvidos, e os 
movimentos de agarre que se tornam mais evidentes. 
São ações que exigem proximidade para que seja 
possível realizar os diferentes golpes, técnicas, táticas, 
chaves, entre outras possibilidades. 

 
36) Que dança popular brasileira tem como instrumentos 

mais utilizados, o chocalho, o pandeiro, a viola, o 
atabaque e o berimbau? 

 
(A) Samba de Roda. 
(B) Maracatu. 
(C) Bumba meu Boi. 
(D) Frevo. 
 
37) Em relação as danças eruditas clássicas, modernas, 

contemporâneas e jazz, não é correto afirmar que: 
 
(A) A dança jazz utiliza, por vezes com adaptações, a maior 

parte dos movimentos técnicos do ballet clássico, como 
também, movimentos comuns aos da dança moderna. 

(B) Companhias de dança ditas contemporâneas, dedicam-
se à elaboração de coreografias dotadas de um grau 
considerável de ecletismo, vigor físico e sensibilidade. 
Tais companhias procuram, através de suas obras 
artísticas, refletir e elucidar aspectos da cultura vigente 
a partir dos movimentos corporais presentes em suas 
coreografias. 

(C) A dança moderna é uma evolução da dança clássica. 
(D) Um bom intérprete de dança contemporânea deve 

trabalhar sempre com vistas a um equilíbrio entre sua 
habilidade física, compreensão e sensibilidade. 

 
38) O rebater é a habilidade motora manipulativa 

fundamental dos esportes de raquete. Essa habilidade 
consiste basicamente em mudar a trajetória de um 
objeto, que no caso dos esportes de raquete, pode ser 
uma bola ou uma peteca, utilizando para isso, uma 
raquete. Assim, podemos dizer que o ato de rebater é: 

 
(A) Uma habilidade motora discreta, pois não se pode ter 

certeza de como o objeto a ser rebatido virá, com 
relação a velocidade, trajetória, profundidade na 
quadra. 

(B) Um movimento externamente ritmado, pois é o 
ambiente que ditará a melhor resposta a ser formulada 
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para rebater o objeto na presente situação, resposta esta 
que deve ser dada de forma rápida e precisa, para a 
obtenção de êxito na tarefa. 

(C) Uma habilidade motora fina, pois não exige a utilização 
de grandes grupos musculares. 

(D) Uma habilidade motora aberta, pois o rebater possui um 
início e fim de movimento bem definido e não 
sequenciado. 

 
39) Ao iniciar os preparativos de um evento esportivo, a 

montagem das diversas comissões se torna necessário. 
Elas visam o cumprimento de suas tarefas específicas 
objetivando o sucesso final do evento. Uma comissão 
técnica, ficaria responsável por: 

 
(A) Verificar junto a Assessoria de Infraestrutura e 

Assessorias de Modalidades às condições dos locais 
das competições antes e durante o período de realização 
das mesmas. 

(B) Promover a comunicação entre as comissões e contratar 
serviços e pessoal. 

(C) Entregar todo material esportivo necessário a 
competição aos Assessores de Modalidades. 

(D) Digitar a programação dos jogos. 
 
40) A resistência muscular refere-se: 
 
(A) A amplitude máxima de movimento voluntário em uma 

ou mais articulações sem lesioná-las. 
(B) A capacidade de suprir com oxigênio todo o organismo 

humano durante trabalho muscular, associada à 
capacidade dos tecidos de utilizar o oxigênio na 
sustentação do esforço físico intenso e de duração mais 
ou menos prolongada. 

(C) Ao estado dinâmico de energia e vitalidade que permita 
a cada um, não apenas a realização das tarefas do 
cotidiano, as ocupações ativas das horas de lazer e 
enfrentar emergências imprevistas sem fadiga 
excessiva, mas também evitar o aparecimento das 
disfunções hipocinéticas, enquanto funcionando no 
pico da capacidade intelectual e sentindo uma alegria 
em viver 

(D) Ao tempo máximo em que um indivíduo é capaz de 
manter a força isométrica ou dinâmica em um 
determinado exercício ou capacidade de manter a 
capacidade contrátil do músculo. 

 
 
 


