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CONHECIMENTOS GERAIS/LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

 

Leia o texto com atenção e responda as questões. 
  

 “Se existe um professor que pode ser substituído por uma máquina, é porque ele realmente 
merece ser substituído”.  A resposta foi uma provocação do indiano Sugata Mitra, professor de Tecnologia 
Educacional da Newcastle University, na Inglaterra e professor visitante do Massachusetts Institute of 
Technology, o famoso MIT. 

Em palestra ontem no EducaParty, programação voltada para a Educação na  Campus Party, ele 
relatou as pesquisas que comprovaram a habilidade das crianças em aprender sozinhas quando têm 
acesso a um computador com internet, dispensando a intermediação de um adulto. 

Seu mais emblemático experimento é o “Hole in the Wall” (Buraco na Parede, em tradução livre). 
Sugata Mitra colocou um computador com acesso à internet no muro de uma favela em Nova Delhi, na 
Índia e, com auxílio de câmeras, observou o processo durante dois meses. O resultado? 

Crianças que nunca viram um computador e não sabiam inglês aprenderam rapidamente a 
navegar na internet e ainda ensinavam outras crianças. “Em 9 meses, as crianças atingem o nível de 
secretárias que trabalham com o computador no escritório”, disse Mitra. 

Essa experiência pode ser uma solução para um dos problemas que Mitra encontra na Educação 
atualmente: a falta de escolas. “Ela demonstra que crianças expostas ao computador rapidamente 
entendem seu funcionamento” e os benefícios não tardam a aparecer: melhora a leitura, a compreensão e 
a capacidade de responder a perguntas. Porém, a principal transformação que esse aprendizado realiza 
nas crianças é outra. Elas ficam mais confiantes, a autoestima cresce, a postura muda. “Elas dizem para si 
mesmas que são capazes de fazer o que as outras crianças fazem, mesmo que não tenham a mesma 
condição financeira”, relata Mitra. 

 
HAN, Iana. O computador pode substituir o professor? Disponível em: 

 http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-
professor/ Acesso em 12 de nov. 2014. 
 
1. No trecho “Se existe um professor que pode ser substituído por uma máquina, é porque ele realmente 

merece ser substituído” (linhas 1-2), o indiano Sugata Mitra: 
 
a. Prevê que, com o avanço da tecnologia, os professores serão substituídos por computadores. 
b. Demonstra saber da existência de professores ruins que serão substituídos por computadores. 
c. Afirma que todos os professores devem ser substituídos por computadores com acesso à 

internet. 
d. Considera a possibilidade de existirem professores que merecem ser substituídos por máquina. 

 
2. O principal propósito comunicativo do texto é: 

 
a. Descrever a experiência “Hole in the Wall” de Sugata Mitra. 
b. Mostrar a superioridade mental das crianças pobres da Índia. 
c. Defender a eficácia do uso do computador no ensino de crianças. 
d. Advogar a favor da necessidade de uma reforma na Educação Básica brasileira. 

 
3. O pronome Ela em “Ela demonstra que crianças...” (linha 15) se refere a: 

 
a. Experiência (linha 14) 
b. Solução (linha 14) 
c. Educação (linha 14) 
d. Mitra (linha 14) 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-professor/
http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-professor/


Prefeitura Municipal de Lages/SC – Secretaria Municipal de Educação 
Processo Seletivo – Edital nº 001/2014 – Professor de Educação Física 

2 
 

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo que auxílio (linha 
10). 
 

a. Inglês, porém, escritório 
b. Substituído, experiência, Índia 
c. Emblemático, câmeras, máquina 
d. Escritório, secretária, benefício  

 
5. No trecho “mesmo que não tenham a mesma condição financeira” (linhas 19-20), a expressão grifada 

traduz a ideia de: 
 

a. Adição. 
b. Concessão.  
c. Condição. 
d. Comparação. 

 

 

ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

6. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado das eleições de 2014, para Presidente da 
República na cidade de Lages, SC, com base na Justiça Eleitoral de Santa Catarina: 

 
a. Aécio Neves obteve 55.525 votos, ficando em primeiro lugar, com percentual de 60,04 % dos 

votos válidos. 
b. Dilma Rousseff obteve 55.525 votos, ficando em primeiro lugar, com percentual de 60,04 % dos 

votos válidos. 
c. Aécio Neves obteve 55.525 votos, ficando em segundo lugar, com percentual de 39,96% dos 

votos válidos. 
d. Nenhuma das alternativas está correta. 

 
7. O Brasil faz parte de um grupo político de cooperação composto por cinco países estando todos em 

um estado similar de mercado emergente devido a seu desenvolvimento econômico. Que grupo é esse 
e quais países integram? 

 
a. Brics. Brasil, Rússia, Itália, China e Sérvia. 
b. Brics. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
c. Brics. Brasil, Rússia, Irlanda e Suécia. 
d. Brics. Brasil, Rússia, Itália e África do Sul. 

 
8. Entre os legados deixados pela Copa do Mundo que ocorreu no Brasil em 2014, podemos incluir como 

ponto positivo: 
 

a. Foram gerados 3,63 milhões de empregos/ano e R$ 63,48 bilhões de renda para a população, 
impactando o mercado de consumo interno. 

b. O povo brasileiro foi muito acolhedor, simpático e multicultural. Todos os que aqui estiveram 
foram muito bem recebidos, tanto nos hotéis quanto em aeroportos, restaurantes, festas e, 
principalmente, nos estádios. 

c. O evento em si ocorreu sem maiores transtornos, não ocorreram manifestações anticopa. 
d. Elefantes brancos foram construídos e diversas obras não tão importantes foram realizadas, 

deixando várias outras mais urgentes para trás. 
 

9.  O Tribunal de Contas da União – TCU, aprovou o relatório do ministro José Jorge, relator do processo 
que investiga irregularidades na compra de uma refinaria pela Petrobrás. Os prejuízos causados ao 
patrimônio da empresa estão estimados em US$ 792,3 milhões. Qual refinaria foi adquirida pela 
Petrobrás? 
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a. Abreu e Lima, Pernambuco – Brasil. 
b. Duque de Caxias , Rio de Janeiro – Brasil. 
c. Pasadena, no Texas – Estados Unidos. 
d. Presidente Bernardes, São Paulo – Brasil. 

 
10.  Desde o dia 26 de setembro/2014, a população de Santa Catarina está tensa, sendo alvo de diversos 

atentados tendo como fator preponderante o revide dos líderes do tráfico aos horrores do sistema 
prisional, o chamado “salve geral”. Entre as alternativas abaixo, assinale a INCORRETA com relação 
aos atentados: 

 
a. O Estado de Santa Catarina é alvo pela terceira vez em menos de dois anos, da facção 

criminosa Primeiro Grupo da Capital (PGC). 
b. Prédios públicos estão marcados a tiros, escolas não foram poupadas, ônibus foram 

incendiados. 
c. Policiais e agentes penitenciários tiveram as casas alvejadas. Um deles foi baleado e morreu 

no portão. 
d. Atingiu somente a capital do estado e as proximidades da Penitenciaria de São Pedro de 

Alcântara, em mais de 100 atentados. 
 

LEGISLAÇÃO – 08 QUESTÕES 

 

11. O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. 
São o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação, cada uma delas 
desdobradas em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino 
propriamente dito. (LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2004, p. 72). 

 
Considerando que, para desenvolver cada operação didática essencial ao ato de planejar, executar e 
avaliar, o professor necessita dominar certos conhecimentos didáticos. Avalie quais afirmações abaixo 
se referem a conhecimentos e domínios esperados do professor. 
 

I. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de abordá-los de modo 
contextualizado. 

II. Domínio das técnicas de elaboração de provas objetivas, por se configurarem instrumentos 
quantitativos precisos e fidedignos. 

III. Domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e capacidade de escolhê-los conforme a 
natureza dos temas a serem tratados e as características dos estudantes. 

IV. Domínio do conteúdo do livro didático adotado, que deve conter todos os conteúdos a serem 
trabalhados durante o ano letivo. 

 
É correto apenas o que se afirma em: 

a. I e II. 
b. I e III. 
c. II e III. 
d. II e IV. 

 
12. Os conteúdos são conceitos essenciais de cada disciplina do currículo, organizados pedagogicamente 

e didaticamente, tendo vista a assimilação ativa e a aplicação pelos alunos, na sua prática de vida. 
Assim pode-se afirmar, exceto: 
 

a. A escolha dos conteúdos deve estar intrinsecamente ligada as condições socioculturais do 
contexto escolar. 

b. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. 
c. Informar sobre o saber científico bem como desenvolver a capacidade de uso do saber para 

que tenha sentido e significado. 
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d. Desenvolver as condições psicológicas para aprendizagem e capacitar o aluno para uma 
estabilidade financeira. 
 

13. Considerando que o processo de avaliação é fazer intervenção, é diagnosticar se a aprendizagem está 
ocorrendo de forma significativa. Neste contexto a função da avaliação é: 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Diagnóstica, formativa e somativa. 
b. Básica, formativa e somativa. 
c. Fundamental, diagnóstica e formativa. 
d. Diagnóstica, informativa e somativa. 

 
14. A Lei de Diretrizes e Bases em seu artigo 3º, afirma que o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios:  
 
Todas as afirmativas estão corretas, exceto. 

 
a. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
c. Pluralismo de ideias não se faz necessário nas concepções pedagógicas. 
d. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 
15. Conforme a Lei Federal n.º 10.639/2003, que altera a Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo oficial das 
escolas a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Assinale a alternativa correta: 

 
a. Somente nos estabelecimentos de ensino fundamental da rede pública, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
b. O estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos indígenas no Brasil, a cultura da 

educação europeia e sua influência na formação da sociedade nacional, está incluso no 
conteúdo programático. 

c. As disciplinas de História e Geografia justificarão o alto índice de discriminação no Brasil. 
d. Os conteúdos concernentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados em todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras.  

 
16. Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), assinale a alternativa que está 

INCORRETA: 
 

a. É um documento elaborado pelo MEC e disponibilizado para as escolas, com a pretensão da 
melhoria da educação no Brasil. 

b. Uma proposta governamental que impõe um modelo curricular único. 
c. Permite a adaptação do currículo escolar à realidade educacional e a peculiaridade onde os 

alunos/as estão inseridos/as. 
d. Os temas transversais dos PCN’s abordam a interdisciplinaridade como sugestão de 

estabelecer diálogos entre as disciplinas que compõem o currículo. 
 

17. As concepções pedagógicas orientam o trabalho efetivado nas instituições de ensino. Destaca-se  a 
concepção da Pedagogia Tradicional a qual muito contribuiu para o aparecimento de outras 
concepções. Marque a alternativa INCORRETA, que caracteriza a Pedagogia Tradicional. 

 
a. Afirma que aluno participe e construa seus conhecimentos através de exercícios decorados e 

memorizados. 
b. Proposta centralizada no professor, que lhe cabe ensinar o conteúdo através de aulas 

expositivas e com exercícios de memorização. 
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c. Caracteriza-se pela construção do conhecimento através da interação e mediação entre 
professor e aluno. 

d. Admite o professor como o detentor do saber e o principal agente de transformação da 
aprendizagem e o aluno é apenas passivo. 

 
18. A Secretaria da Educação do Município de Lages prioriza em sua proposta pedagógica (Projeto 

Conhecer: A excelência do ser na busca do saber e do fazer), princípios que norteiam as ações 
desenvolvidas na prática pedagógica. 

 
Todas as alternativas estão corretas, exceto. 

 
a. O ser humano é histórico e social. 
b. O ser humano é um ser histórico, isto é já nasce pronto e acabado. 
c. A história é resultado da ação do homem, pelo trabalho. 
d. A educação é uma atividade humana que tem como função básica a socialização do 

conhecimento historicamente produzido no contexto das novas gerações.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 12 QUESTÕES 

 

19. Durante a prática de atividades físicas, um dos cuidados que deve ser tomado é com a reposição 
hídrica, porque: 
 

a. A desidratação leva ao aumento de peso, diminuindo a capacidade de queima de gordura; 
b. A desidratação aumenta  o volume plasmático e diminui a osmolaridade; 
c. A desidratação pode resultar em diversas manifestações fisiológicas como câimbras, tonturas, 

fadiga, elevação da frequência cardíaca, diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos, as 
quais comprometem a capacidade de realizar o exercício por período prolongado e em alta 
intensidade; 

d. a reposição hídrica em volumes equivalentes às perdas de água pela sudorese se faz 
necessária somente  após a atividade física, pois auxilia na manutenção da temperatura 
corporal 

 
20. A Secretaria de Educação do Município de Lages – SEML, tem como um dos seus objetivos a 

ampliação da permanência do educando na escola para além da jornada regular. Em relação aos 
projetos na área da Educação Física que visão esse objetivo, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a. O Dia do Desafio é uma campanha de incentivo à prática regular de atividades físicas de âmbito 
nacional e internacional, visando o benefício da saúde. É realizado na última quarta-feira do 
mês de maio de cada ano, sendo que a cidade de Lages compete com cidades diferentes, 
definidas através de sorteio. A competição é apenas o estímulo à participação; 

b. O projeto Bate-Bola na Escola, em parceria com a Fundação Municipal de Esporte e Secretaria 
Municipal de Saúde, visa oportunizar o esporte gratuito aos estudantes do sistema de ensino, 
oferecendo vários pólos distribuídos em espaços diferenciados, nas seguintes modalidades: 
Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa, Tênis de Quadra, Bicicross, Xadrez, 
Ginástica, Dança e Atletismo; 

c. O JESMEL (Jogos Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages) acontece de dois 
em dois anos e faz parte do calendário de eventos do Sistema Municipal de Educação. 
Organizado e coordenado pelo Setor de Educação Física, possui como público-alvo estudantes 
instruídos por professores que atuam nas respectivas Unidades Escolares; 

d. No JESMEL (Jogos Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages), estudantes e 
professores têm a oportunidade de apresentar valências individuais e coletivas desenvolvidas 
na prática escolar, buscando, desta forma, ampliar sua gama de conhecimentos e experiências 
nas diversas modalidades disputadas. 
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21. Segundo a Secretaria de Educação do Município de Lages - SEML, a Avaliação Diagnóstica permite a 
verificação do conhecimento prévio do aluno, favorecendo ao professor uma investigação quanto ao 
caminho que se deve percorrer para promover a aprendizagem, competências e habilidades dos 
alunos. Neste sentido assinale a alternativa correta: 
 

a. A avaliação diagnóstica busca conhecer quais conteúdos os alunos já conhecem, pois somente 
com esse elemento o professor terá indicadores para a adoção de estratégias e intervenções 
pedagógicas adequadas; 

b. Para uma avaliação diagnóstica precisa e segura são necessários instrumentos, critérios de 
avaliação e registros que enfoque única e exclusivamente a dimensão do processo educativo 
que se quer avaliar;  

c. Os objetivos da avaliação, quando planejados, e não alcançados durante o processo de ensino 
e aprendizagem, devem ser refeitos da mesma forma que foi planejado. 

d. Para se ter sucesso no ensino é preciso que o professor estabeleça claramente os objetivos ao 
preparar suas aulas, analisando os conteúdos propostos e verificando se é relevante para o 
contexto de seus alunos, considerando as características psicossociais, graus intelectuais, 
capacidade de estabelecer relação do conteúdo ensinado com o dia-a-dia. 

 
22. Conforme a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, os jogos possibilitam trabalhar as mais 

variadas formas de movimentos. A corrida, o salto e o arremesso, entre outros, não são ações isoladas 
do indivíduo. Isto significa dizer que não são atos puramente mecânicos; são expressões humanas 
com sentido/significado e é nesta perspectiva que devem ser trabalhados. Baseando-se na informação, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a. Os jogos pré-desportivos são aqueles que requerem destreza e habilidades próprias dos 
desportos. A sua prática é recomendável como preparação para as crianças que começam a 
praticar qualquer desporto, já que lhes proporcionam uma série de recursos físicos e técnicos; 

b. Os jogos tradicionais são jogos de domínio público que evoluíram ao longo dos séculos. 
Poderão ser praticados por todas as idades pois, além de conterem situações muito 
diferenciadas, utilizam materiais fáceis de encontrar ou de construir: Para a criança são 
importantes, na medida em que solicitam diferentes capacidades e estimulam a sua 
imaginação; 

c. Os Jogos cooperativos são dinâmicos de grupo que têm por objetivo despertar a consciência de 
cooperação e promover efetivamente a cooperação entre as pessoas; 

d. Os jogos de interpretação, são jogos de grupo que estimulam a criatividade e necessariamente 
possuem música para a sua realização. 

 
 
23. Em relação aos conteúdos que devem ser trabalhados nas aulas de Educação Física de acordo com 

os Parametros Curriculares Nacionais ( PCN`s ), assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a. Jogos. O jogo pode assumir caráter competitivo, recreativo ou mesmo cooperativo, nos quais 
existe a possibilidade de mudanças no que se refere a sua forma de organização, e isso pode 
ser feito de acordo com as necessidades e condições onde vai ser praticado. 

b. Lutas. São disputas em que o(s) oponente(s) deve(m) ser subjugado(s) com técnicas e 
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na 
ação somente de ataque. Caracterizam-se por regulamentação específica a fim de punir 
atitudes de violência e de deslealdade. 

c. Ginásticas. São técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter 
individualizado com finalidades diversas. Dessa forma a aplicação da ginástica pode adotar 
variadas formas, pois pode ser utilizada como treinamento de base, como meio de se buscar o 
relaxamento, ou mesmo na conservação e recuperação da saúde, além de ser empregada 
ainda como prática de lazer, competição e até como meio de convívio social. 

d. Esportes. Considera-se esporte as práticas em que são adotadas as regras de caráter oficial e 
competitivo, organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que 
regulamentam a atuação amadora e a profissional. 
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24. Com relação aos conteúdos a serem trabalhados nas aulas de Educação física, correlacione as 

colunas: 
 
I - Esporte, jogos, lutas e ginástica 
II – Conhecimento sobre o corpo 
III – Atividades rítmicas e expressivas 

(    ) Desenvolvimento da noção espaço/tempo 
vinculada ao estímulo musical e ao silêncio com 
relação a si mesmo e ao outro. 
(    ) Participação na organização de campeonatos, 
gincanas, excursões e acampamentos dentro do 
contexto escolar 
(    ) Desenvolvimento das capacidades físicas e 
habilidades motoras por meio das práticas da 
cultura corporal de movimento. 
(    ) Identificação das capacidades físicas básicas. 
(    ) Compreensão dos mecanismos e fatores que 
facilitam a aprendizagem motora.   

 A sequencia correta é: 
 

a. III – I – I – II – II 
b. III – I – II – II – I  
c. II – I – II – III – I  
d. II – I – III – I – II 

 
 
25. Analise as afirmações em relação aos princípios que norteiam a Educação Física no ensino 

Fundamental segundo os PCN`s: 
 
I. Princípio da inclusão - tem como meta a inclusão do aluno na cultura corporal de movimento, por 

meio da participação e reflexão concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico da área de 
seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização 
exacerbada do desempenho e da eficiência. 

II. Princípio da diversidade - aplica-se na construção dos processos de ensino e aprendizagem e 
orienta a escolha de objetivos e conteúdos, visando a ampliar as relações entre os conhecimentos 
da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. 

III. Categorias de conteúdos - Os conteúdos são apresentados segundo sua categoria conceitual (fatos, 
conceitos e princípios), procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal (normas, valores e atitudes). 

 
Estão corretas: 
 

a. I e II 
b. I e III 
c. II e III 
d. Todas as alternativas. 

 
26. A participação dos portadores de deficiências físicas nas aulas de Educação Física podem trazer 

muitos benefícios a essas crianças, porém, alguns cuidados devem ser tomados. Em relação a esta 
questão, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a. Deve-se sempre analisar o tipo de necessidade especial que esse aluno tem, pois existem 
diferentes tipos e graus de limitações, que requerem procedimentos especiais; 

b. Garantidas as condições de segurança, o professor pode fazer adaptações, criar situações de 
modo a possibilitar a participação dos alunos especiais; 

c. É possível integrar essa criança ao grupo, respeitando suas limitações, para tanto, ela deve 
frequentar a aula sempre acompanhada de um segundo professor ou alguém da família para 
que as restrições de movimentos seja respeitada 
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d. A aula de Educação física pode favorecer a construção de uma atitude digna e de respeito 
próprio por parte do deficiente e a convivência com ele pode possibilitar a construção de 
atitudes de solidariedade, respeito, de aceitação, sem preconceitos. 

 
27. Em relação à história da Educação Física no Brasil assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a. Na década de 70 estreitaram-se os vínculos entre o esporte e o nacionalismo. Exemplo disso 

foi a campanha da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1970 “Vamos todos 
juntos, pra frente Brasil...”; 

b. Na década de 90 a Educação Física escolar tinha como objetivo a melhoria da aptidão física da 
população, com a finalidade de selecionar indivíduos aptos para competir dentro e fora do 
Brasil; 

c. Na década de 80 o enfoque da Educação Física escolar passou a ser o desenvolvimento 
psicomotor do aluno, tirando da escola a função de promover os esportes de alto rendimento; 

d. Após 1964, a educação, de modo geral, sofreu as influências da tendência tecnicista e a 
Educação Física teve seu caráter instrumental reforçado: era considerada uma atividade 
prática, voltada para o desempenho técnico e físico do aluno. 

 
28. Segundo os PCN`s, o professor de Educação Física do 7º ano está trabalhando voleibol com seus 

alunos. Ao trabalhar atividades que desenvolvam a manchete com deslocamento ele está trabalhando 
que tipo de conteúdo? 
 
I. Jogos com fundamentos da defesa que entre outros procuram desenvolver a capacidade de o aluno 

situar-se em relação ao outro e ao espaço do jogo, percebendo e vivenciando os variados papéis 
assumidos no contexto esportivo. 

II. Jogos com os fundamentos do ataque que enfatizam a aprendizagem globalizada das modalidades 
do esporte coletivo e organizam os sistemas básicos do ataque. 

III. Atividades de fundamentos da aprendizagem coletiva que possuem um plano motor básico e 
salientam estratégias simples de ataque e defesa nas modalidades do esporte coletivo. 

 
a. I e II estão corretas; 
b. I e III estão corretas; 
c. II e III estão corretas; 
d. Todas estão corretas. 

 
29. Segundo os PCN`s, ao final do ensino fundamental, espera-se que os alunos sejam capazes de, 

exceto: 
 

a. Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas, 
repudiando qualquer espécie de violência; 

b. Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, 
alimentação e atividades corporais; 

c. Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nos 
diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos; 

d. Conhecer as diferentes práticas corporais existentes, sabendo claramente as regras dos 
esportes mais praticados no nosso país, vôlei e futebol. 

 
30. Com relação às Olimpíadas de 2016, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a. Os primeiros jogos olímpicos da antiguidade aconteceram na Grécia; 
b. As Olimpíadas acontecerão de 05 a 21 de setembro de 2016; 
c. Serão disputadas 42 modalidades, incluindo duas novidades, Golfe e Rugby; 
d. A sede dos jogos é a cidade do Rio de Janeiro, porém os jogos de futebol também acontecerão 

em outras quatro capitais brasileiras. 
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