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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Base Nacional Comum, que define o que todos os 

alunos têm o direito de aprender na escola, em relação a Educação infantil, na escolha dos conteúdos, o 

professor de Educação Física deve estar atento aos campos de experiência que os alunos devem vivenciar. 

Em relação aos campos de experiências na educação infantil, assinale V para verdadeiro e F para falso e indique a 

alternativa que contém a ordem de preenchimento correta: 

 

(__) O eu, o outro e o nós. 

(__) Corpo, gestões e movimentos. 

(__) Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

(__) Traços, sons, cores e imagens. 

(__) Espaços, tempo, quantidades, relações, e transformações. 

 

a. V – V – V – V – V 
b. F – F – F – F – F 

c. V – V – V – V  – F 

d. F – V – V – V – F 
 

2. Na teoria dos jogos, é considerado um jogo cooperativo aquele onde um grupo de jogadores são instruídos a 
demonstrar comportamento cooperativo, transformando o jogo em uma competição entre grupos ao invés de 

uma competição entre indivíduos. Em relação aos jogos cooperativos está correto afirmar, exceto: 

a. No jogo cooperativo as regras são rígidas e o objetivo é vencer. 
b. Um exemplo desse jogo é o jogo de coordenação onde os jogadores precisam entrar em um consenso 

sobre o processo de decisão. 
c. Os jogos cooperativos aproximam os alunos uns dos outros. 

d. Os jogos cooperativos evitam situações de exclusão. 
 

3. Em relação à prática de atividade física para a promoção da saúde, assinale V para verdadeiro e F para falso e 

indique a alternativa que contém a ordem de preenchimento correta: 

 

(__) O sedentarismo é um fator de risco para as doenças crônico-degenerativas; 

(__) A prática de atividade física regular melhora a circulação e promove o aumento do metabolismo; 

(__) A frequência cardíaca de repouso é mais alta nos indivíduos que se exercitam diariamente; 

(__) Os estímulos para a adoção de um estilo de vida mais ativo deve ser incentivado desde as  

séries iniciais. 

 

a. V – V – V – V 

b. F – V – V – V 
c. V –V – F – V 

d. V – V – V - F 

4.  

4. Para o processo de interação e desenvolvimento das crianças e adolescentes, o professor de educação física 

trabalha com diversas atividades esportivas e nesse ambiente o acidente entre alunos pode acontecer. 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma etapa do atendimento dos primeiros socorros: 

a. O professor deve se preocupar única e exclusivamente, com a atenção dirigida para o acidentado. A 

segurança dos demais alunos ao redor, eles mesmos devem fazer. 
b. O professor deve certificar-se de que o local onde o aluno acidentado encontra-se, esteja seguro antes de 

se aproximar dele. 

c. Sempre que precisar, o professor deve solicitar ajuda ao SAMU ou Corpo de Bombeiros 
d. O professor deve manter a calma e a tranquilidade, o que facilita o raciocínio e a avaliação da situação da 

vítima e dos cuidados necessários. 
5.  
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5. Em relação às atuais metodologias da Educação Física:  
 

I. Na metodologia do Ensino Aberto, os conteúdos são construídos por meio da definição de Temas 

Geradores e são desenvolvidos através de ações problematizadoras. 

II. Na metodologia Construtivista-interacionista, valoriza-se as experiências  prévias dos alunos e a sua 

cultura deixando que o aluno construa o  seu conhecimento a partir da interação com o meio para 

resolução dos problemas. 

III. Na metodologia Crítico-Superadora, o papel do professor de Educação Física ultrapassa o simples ensinar 

esporte, ginástica, dança, jogos e  inclui os  valores subjacentes a essas práticas, ou seja, valoriza, as 

atitudes que os alunos devem ter nas e para as atividades corporais. 

 

a. Todas estão corretas. 

b. I e II estão corretas. 
c. I e III estão corretas. 

d. II e III esão corretas. 
 

6. Com base nos PCNs da Educação Física assinale a alternativa incorreta: 

a. O professor de Educação Física deve valorizar o ensino das atividades físicas sem restringi-las ao universo 
das habilidades motoras e dos fundamentos dos esportes. 

b. Fazem parte dos conteúdos das aulas de Educação Física reflexões sobre os conceitos de ética, estética, 

desempenho, satisfação e eficiência. 
c.  Os professores devem pautar suas aulas fazendo a escolha dos conteúdos respeitando as categorias de 

conteúdos que são: atitudinais, biológicas e processuais. 
d. O professor deve buscar meios de garantir a vivência prática da experiência corporal, incluindo o aluno na 

elaboração das propostas de ensino e aprendizagem, com base em sua realidade social e pessoal. 

7.  

7. Na cultura corporal do movimento, os jogos exercem função em relação ao espaço utilizado, ao número de 

participantes, ao objetivo da atividade e materiais utilizados. Diante disso, os jogos podem ser: 

a. Cooperativos, competitivos e recreativos. 
b. Competitivos, esportivos e recreativos. 

c. Cooperativos, esportivos e lúdicos. 
d. Esportivos, recreativos e lúdicos. 

 

8. Em relação à importância da hidratação dos alunos durante as aulas de Educação Física, assinale a alternativa 

incorreta: 

a. Regula a temperatura corporal. 
b. Retarda a fadiga. 

c. Evita câimbras. 

d. Diminui o fluxo sanguíneo. 
 

9. A metodologia Crítico Emancipatória defende a idéia de que é necessário que cada disciplina se torne um 

verdadeiro campo de estudo e de pesquisa. Em relação a essa metodologia, assinale a alternativa incorreta: 

a. Tem como seu idealizador Joao Batista Freire. 

b. Tem como objetivo de estudo o movimento humano, esportes e suas transformações sociais. 
c. Nesta metodologia a relação professor aluno fundamenta-se na ação comunicativa problematizadora, 

visando uma interação humana responsável e produtiva. 

d. A avaliação privilegia a avaliação do processo ensino-aprendizagem. 
 

10. O futsal é um esporte muito utilizado nas aulas de Educação Física. Em relação à posição dos jogadores, assinale 

a alternativa incorreta: 

a. O goleiro defende o gol do próprio time contra tentativas adversárias de marcar pontos. 

b. O fixo tem a função de defesa do time. 

c. O pivô também é conhecido como zagueiro é o principal responsável pela tentativa de marcação de gols. 

d. O Ala, esquerdo e direito, tem como função, ajudar no ataque, trabalhando nas laterais da quadra. 
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11. Com base na história da Educação Física no Brasil, assinale a alternativa correta: 

a. No Brasil Republica, a Educação Física foi regulamentada de fato e de direito como uma profissão a qual 

compete mediar e conduzir todo o processo dentro das escolas. 

b. Nos anos 90 o esporte passa a ser visto como meio de promoção a saúde, acessível a todos e 
manifestado de três formas: esporte educação, esporte participação e esporte performance. 

c. Os anos 70 foram marcados pela ditadura militar e a Educação Física era usada para fins educacionais. 
d. Nos anos 80 a Educação Física era utilizada como propaganda do governo, sendo todos os ramos e níveis 

de ensino voltados aos esportes de alto rendimento. 

 

12. Os conceitos de Atividade Física, Exercício Físico e Aptidão Física, estão cada vez mais presentes nos dias de hoje. 

Sobre esses conceitos, assinale V para verdadeiro e F para falso e indique a alternativa correta: 

 

(__) A atividade física é toda a movimentação produzida pela musculatura esquelética com gasto expandido 

de energia; 

(__) Exercício físico é uma atividade física previamente planejada, orientada e proposta para a manutenção 

ou melhora dos componentes da aptidão física relacionados à saúde; 

(__) Aptidão física é a capacidade de se realizar trabalho muscular de forma satisfatória não sofrendo 

interferências de fatores externos. 

 

a. V, V, F 

b. V, F, V 
c. F, V, V 

d. V, F, F 
 

13. Em relação ao processo de avaliação é correto afirmar que: 

a. A avaliação diagnóstica se caracteriza por fornecer, durante o processo de ensino e aprendizagem, dados 
para os ajustes das ações educativas, possibilitando tomadas de decisões por parte do professor. 

b. Na avaliação classificatória, muito usada nas aulas de Educação Física, o aluno é avaliado pelo seu 
processo de aprendizagem. 

c. É função da avaliação nas aulas de Educação Física a adequação e acompanhamento dos métodos de 

ensino, no intuito de se atingir a homogeneização do processo de aprendizagem. 
d. O ajuste e orientação do processo de intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma 

está presente na avaliação final. 
 

14. A participação dos portadores de necessidades especiais nas aulas de Educação Física vem aumentando muitos 

nos últimos anos. Essa participação pode trazer muitos benefícios dependendo da atuação do professor que deve 

levar em conta, exceto: 

a. A maneira como o professor elabora o seu planejamento fazendo as adequações necessárias. 

b. As experiências do professor, ou seja, seu contexto social, histórico e cultural. 

c. O conhecimento do aluno com deficiência, seus limites e possibilidades. 

d. Analisar o grau e o tipo de limitação que o aluno apresenta. 

 

15. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais existem três aspectos fundamentais que trazem como 

reflexão uma proposta que busca democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica. 

Não é um aspecto fundamental dos PCNs: 

a. Categorias de conteúdos. 

b. Principio da diversidade. 

c. A sustentabilidade do meio ambiente. 

d. Principio da inclusão. 

 

16. O ato de brincar e jogar são temas fundamentais nas discussões sobre o papel que essas atividades exercem no 

aprendizado das crianças. Assinale a alternativa correta: 

a. O ato de jogar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual e tornou-se presente na vida das 

crianças apenas no último século. 
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b. A criança necessita apenas brincar, pois jogar, nessa idade, cria uma ideia de passatempo. 

c. O jogo, diferente da brincadeira é fundamental nas aulas de Educação Física, pois através deles pode-se 

inserir os temas relacionados aos esportes. 

d. Através do ato de brincar e jogar, a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a 

iniciativa e a autoestima. 

 

17. O desenvolvimento motor é um processo continuo e demorado, pois as mudanças mais acentuadas ocorrem nos 

primeiros anos de vida. O período do nascimento aos seis anos de idade é considerado anos cruciais para o 

indivíduo, neste processo que ocorre durante toda a vida do ser humano as experiências das habilidades básicas 

que acontecem principalmente na infância são fundamentais. Diante disso, assinale a alternativa incorreta***. 

a. Cabe ao professor de educação física selecionar e organizar seu trabalho de forma que a criança possa 

vivenciar as mais diversas atividades e jogos onde seu acervo motor seja desenvolvido num ambiente 

pautado na ludicidade e desempenho. 

b. O período da infância é de 2 aos 10 anos de idade, que é dividida em três fases, o período de 

aprendizagem (24 – 36 meses), a infância precoce (3 – 5 anos) e a infância intermediário-avançada (6 – 

10 anos); 

c. A criança se desenvolve através do movimento, ao executar diferenciadas formas de se movimentar, ela 

melhora a coordenação e a precisão da ação, podendo trabalhar com a sua imaginação em brincadeiras e 

jogos simbólicos, pois as mudanças mais acentuadas ocorrem nos primeiros anos de vida. 

d. O trabalho da educação física na Educação Infantil deve priorizar os movimentos estabilizadores, 

movimentos locomotores e manipulativos ou a combinação destes três estes movimentos, pois a maior 

expressão infantil se dá através do ato motor. 

 

18. De acordo com a atualização da Proposta Curricular de SC, 2014 “um aspecto marcante da cultura 

contemporânea é a forte presença dos jogos virtuais e das tecnologias digitais de informação e comunicação que 

podem ser compreendidas sob diferentes óticas”. 

Tendo como fundamento o texto acima, complete as lacunas corretamente e assinale a alternativa 

correspondente. 

 

Crianças e adolescentes convivem dentro desse universo. “Negar os jogos eletrônicos e as ____________no 

processo de formação __________que acontece na escola seria uma postura __________uma vez que não 

possibilitaria reconhecer e permitir aos estudantes desenvolver formas de relação com elas diferentes 

daquelas presentes no universo __________”. 

 

a. Tecnologias – escolar – correta – não escolar  

b. Tecnologias – humana – infrutífera - não escolar 

c. Tecnologias – piscicológica – correta – não escolar 

d. Tecnologia – escolar – benéfica – não escolar 

 

19. A dança pode ser utilizada como conteúdo escolar pela disciplina de Educação Física. Analise as seguintes 

afirmações e assinale a alternativa correta: 

a. A dança como uma atividade de expressão corporal, pode ser usada como meio de crítica social para o 

questionamento de modismos e valores preestabelecidos. 

b. No âmbito educativo, a dança só é pedagógica se ensinada junto com os esportes, jogos e brincadeiras. 

c. A dança é um forte estímulo de percepções sensoriais. Ritmo, sonoridade, expressão corporal e força são 

capacidades levadas ao extremo nessa atividade. 

d. A dança como conteúdo escolar dos anos iniciais, visa principalmente o rendimento através das 

apresentações escolares. 
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20. O CONFEF/CREF regulamenta o Código de Ética para a profissão de Educação Física e estabelece o quadro de 

responsabilidades e deveres, direitos e benefícios. Em relação aos deveres e responsabilidades dos profissionais 

de Educação Física assinale a alternativa incorreta: 

a. Promover uma Educação Física no sentido de que a mesma constitua-se em meio efetivo para a conquista 

de um estilo de vida ativo dos seus clientes através de uma educação efetiva para promoção da saúde e 

ocupação saudável do tempo de lazer. 

b. Guardar sigilo sobre fato ou informações que souber em razão do exercício profissional. 

c. Apresentar-se adequadamente trajado para o exercício profissional, considerando os diversos espaços e 

atividades a serem desempenhadas. 

d. Conhecer, vivenciar e difundir os princípios do "Desempenho Esportivo". 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

21. Para analisar a admissibilidade do processo de impedimento da atual Presidente da República Federativa do Brasil, 

os trabalhos na Câmara dos Deputados foram dirigidos por: 

a. Lula 

b. Eduardo Cunha 

c. Renan Calheiros 

d. Eduardo Arantes 

 

22. Dengue, chikungunya e zika são três doenças infecciosas e que atualmente causam muita preocupação às 

autoridades. Com relação a elas, assinale a alternativa incorreta:  

a. A dengue é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

b. A chikungunyaé transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

c. A zika é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

d. As três doenças são transmitidas por águas paradas. 

 

23. Assinale a alternativa que não corresponde ao Município de Bom Retiro: 

a. A região de Bom Retiro possui as maiores elevações do extremo sul do Brasil, pois dos cinco pontos 

culminantes de Santa Catarina, três estão dentro do território bomretirense. 

b. O Concurso Cultural, História, Causa e Lendas – 93 anos de Bom Retiro, teve como objetivo o resgate do 

passado destes aspectos. 

c. O Moto Trilha – 93 anos de Bom Retiro/SC, contou com um percurso de aproximadamente 40 km, 

percorrendo as estradas vicinais do município. 

d. Em comemoração aos 93 anos de emancipação de Bom Retiro, foi realizado o 4º Pedal Bom Retiro, 

partindo do centro da cidade, indo para o interior do município e retornando à cidade. 

 

24. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 
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    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

25. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

26. O emprego do hífen está incorreto em: 

a. Gabriela feriu o ante-braço na queda.   

b. A doença o tornou dependente de anti-inflamatórios. 

c. O coronel odiava comida requentada no micro-ondas. 

d. Era mais uma militante pró-democracia. 

 

27. Há um erro de concordância em: 

a. A alegria dele são as crianças. 

b. Faz dois anos que ninguém resolve o problema 

c. Tristeza é necessário. 

d. Não existe sonhos impossíveis. 

 

28. Deveria ter sido escrito com X e não com CH:  

a. Chaga – Chalé 

b. Chícara – Chingar 

c. Chacinar – Chacota 

d. Chafariz – Chafurdar 

 

29. Os itens abaixo correspondem respectivamente a: 

 

I. Situa um acontecimento no tempo. 

II. Relaciona uma palavra a outra. 

 

a. Interjeição e pronome 

b. Substantivo e artigo 
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c. Verbo e preposição 

d. Advérbio e conjunção 

 

30. Qual a figura de linguagem empregada na frase abaixo? 

“Estão destruindo o verde do nosso país”. 

 

a. Metonímia 

b. Metáfora 

c. Hipérbole 

d. Pleonasmo 

 

31. Na frase abaixo o sujeito é: 

Não encontrei ninguém lá, Carla. 

a. Dulce 

b. Simples 

c. Oculto 

d. Indeterminado 

 

32. “Despedindo-se de todos, deu seu último suspiro”. 

Nesta frase podemos dizer que ocorre: 

a. Personificação 

b. Ironia 

c. Prosopopeia 

d. Eufemismo 

 

33. Marque somente artigos: 

a. Boneca – Sol 

b. Meu – Este 

c. A – Uns 

d. Falante – Maravilhoso 

 

34. O gráfico abaixo representa qual função? 

 
 

a. 2x² 

b. 3x+2 

c. 5x + 3 

d. x² + 2 
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35. Quantos anagramas tem a palavra PROVAR? 

a. 36 

b. 360 

c. 720 

d. 840 

 

36. O aumento salarial é proporcional ao salário ganho. Se uma pessoa que tem seu salário de R$ 2.800,00 terá R$ 

252,00 de aumento. Qual será o aumento de alguém que tem salário de R$ 3.600,00? 

a. R$ 290,00 

b. R$ 298,00 

c. R$ 312,00 

d. R$ 324,00 

 

37. Quais são os valores de x, y e z respectivamente, no sistema linear a seguir? 

 

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 =  −1
−𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 10
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 0

  

a. 3, 2 e 1 

b. 3, -2 e -1 

c. -3, 2 e -1 

d. -3, -2 e -1 

 

38. Considere uma sala de aula com 25 meninas e 18 meninos. Será escolhido um aluno. Qual a probabilidade de ser 

escolhida uma menina? 

a. 53,45% 

b. 55,74% 

c. 56,27% 

d. 58,13% 

 

39. Qual o determinante da matriz abaixo? 
−1 −2 3
4 −5 6
7 −8 9

 

a. -1 

b. 4 

c. -6 

d. -8 

 

40. Qual os possíveis valores para x na seguinte equação? 

2x² + 3x = 9 

 

a. 
3

2
 e -3  

 

b. 
4

3
 e 0 

 

c. 
5

4
 e 

2

5
 

 

d. −
4

3
 e −

5

4
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DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 


