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CONHECIMENTOS GERAIS/LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

 

Leia o texto com atenção e responda às questões 1 e 2 

JOGAR LIMPO 

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, 

uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física — ou não física. Não física, 

dois pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. Uma publicidade que joga 

baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há manipulações 

psicológicas não só na religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente, porque vítimas de ardilosa 

— e cangoteira — sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de 

admitir só verdades científicas — formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as evidências, 

como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é um raciocínio 

que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo, e pode ser rigoroso sem ser científico. 

Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 66, abr. 2011 (adaptado). 

Cangoteira – substantivo feminino 
Regionalismo: Nordeste do Brasil, peça de chapéu de vaqueiro, similar ao barbicacho 

 

1. No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões 

normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase “Não física, dois pontos”. Nesse contexto, a 

escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado. 

a. Diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as estruturas 
presentes no enunciado. 

b. É um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo 
apostos exemplificativos. 

c. Prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor ao não desenvolver 
explicitamente o raciocínio a partir de argumentos. 

d. Ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza no  emprego da 
linguagem conotativa. 

 
2. No texto encontramos o período 

 “Um político que mente descaradamente, pode cativar eleitores”. 

1. Este período tem duas orações e é composto por subordinação. 
2. A oração principal é: Um político pode cativar eleitores. 
3. A oração subordinada é: que mente. 
4. A oração subordinada é adjetiva restritiva. 
 

a. As assertivas 1 e 2 estão corretas; 

b. Estão corretas as assertivas 1,2, e 3; 

c. Só está correta a assertiva 4; 

d. Todas as assertivas estão corretas. 

 
3. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro 

da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem 
aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Bruzundanga. FRAGA, P. Ninguém é 
inocente. Folha de S. Paulo. 4 out. 2009 (adaptado). 

O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral constitui uma 

ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são: 
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a. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. 
b. Amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. 
c. Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter. 
d. Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. 
 

4. Observe as frases abaixo 
I. A senhora já pagou as compras. 
II. A senhora já pagou as compras ao caixa. 

III. A senhora já pagou o caixa. 
 
Assinale a assertiva correta 

a. Estão corretas a I e a II pois o verbo pagar rege a preposição “a”, se o complemento é pessoa; 
e quando o complemento é coisa atua como transitivo direto. 

b. Todas as frases estão construídas conforme as regras de regência do verbo pagar. 
c. A III está correta, porque quando pagar tem por objeto um nome de pessoa é transitivo direto. 
d. Apenas a I está correta porque o verbo pagar é intransitivo. 

 
5. Analise as afirmativas corretas, quanto às recomendações da norma culta sobre acentuação gráfica. 

1. O garoto anunciava que a entrada no parque naquele dia era gratuita. 
2. A ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. 
3. A mesma suspensão das suas visitas apenas com o pretexto fútil, trouxe-lhe mágoas.  
4. Tanto imaginou o que iria se passar, que chegou a crê-lo e a vê-lo. 
5. Camilo, em si, reconhecia que podia servi-la por toda uma eternidade. 

 
a. As Afirmativas 1,2 e 3 são verdadeiras 
b. As afirmativas 2,3 e 4 são verdadeiras 
c. As afirmativas 3 e 4 são verdadeiras 
d. As afirmativas 4 e 5 são verdadeiras 

 

ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

6. “Jovens ocidentais são atraídos para o terrorismo na Síria e Iraque”, a frase em destaque se refere a 
uma organização ativista política do mundo mulçumano que prega uma nova forma de terrorismo sem 
fronteiras e está atraindo a atenção de muitos jovens muçulmanos ocidentais, dispostos a se alistarem 
ao grupo denominado: 

 
a. Al Qaeda 
b. Estado Islâmico 
c. Hezbolhah 
d. Hamas 

 
7. Considerado um dos vírus mais perigosos, a febre hemorrágica causada por ele é fatal em 90% dos 

casos, pois não há cura nem vacina para combatê-lo. A violência com que o vírus ataca o corpo 
humano deve-se a uma proteína que rompe as paredes dos vasos sanguíneos, provocando 
hemorragia interna e externa. Voltou a preocupar autoridades africanas e de saúde após um novo 
surto ter sido identificado no início deste ano em Guiné, onde mais de 100 pessoas teriam morrido. 
Isso sem contar os casos suspeitos no Mali, Serra Leoa e Libéria, todos países da África Ocidental. 
Que vírus é esse, quais os sintomas e como ocorre sua transmissão? 

 
a. Ebola, após uma incubação de dois a 21 dias, o vírus provoca uma forte febre, com dores de 

cabeça e musculares, conjuntivite e fraqueza generalizada. Em um segundo momento, os 
sintomas são vômitos, diarreia e, às vezes, erupção cutânea. A transmissão somente ocorre 
por meio de relações sexuais.  

b. HIV, O Vírus da Imunodeficiência Humana, está na origem da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida, uma condição em seres humanos na qual a deterioração progressiva do sistema 
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imunitário propicia o desenvolvimento de infecções oportunistas e cancros potencialmente 
mortais. A infecção com o VIH tem origem na transferência de sangue, sêmen, lubrificação 
vaginal, fluido pré-ejaculatório ou leite materno. 

c. Dengue, vírus causador de uma doença tropical infecciosa. Os sintomas incluem febre, dor de 
cabeça, dores musculares e articulares e uma erupção cutânea característica que é semelhante 
à causada pelo sarampo. Em uma pequena proporção de casos, a doença pode evoluir para a 
dengue hemorrágica com risco de vida, resultando em sangramento, baixos níveis de plaquetas 
sanguíneas, extravasamento de plasma no sangue ou até diminuição da pressão arterial a 
níveis perigosamente baixos. 

d. Ebola, após uma incubação de dois a 21 dias, o vírus provoca uma forte febre, com dores de 
cabeça e musculares, conjuntivite e fraqueza generalizada. Em um segundo momento, os 
sintomas são vômitos, diarreia e, às vezes, erupção cutânea. A transmissão ocorre por vias 
respiratórias ou por contato com fluidos corporais das pessoas infectadas, como o sangue. 

 
8. Nos últimos anos em Lages alguns empreendimentos merecem destaque, entre eles estão 

compreendidos, EXCETO: 
 

a. Implantação das vias marginais ao longo da BR 282, o que tem ocasionado nas proximidades 
do Bairro Gethal protestos de moradores que pedem a construção de passarelas na rodovia. 

b. Reforma geral nas instalações do Aeroporto Federal Antonio Correia Pinto de Macedo. 
c. Autorização da construção da fábrica da BMW, que ficará localizada junto a BR 282, na 

localidade de Índios.  A previsão é que a unidade catarinense, depois de pronta, tenha de 
capacidade para produzir, em dois turnos, 32 mil veículos por ano, empregando 1,3 mil 
pessoas. 

d. Lançamento do edital de licitação para a contratação da empresa executora dos serviços de 
terraplanagem do espaço onde será instalada a fábrica chinesa de caminhões Sinotruk. 

 
9. O temporal de granizo ocorrido em 13 de outubro desse ano na cidade de Lages, SC, trouxe diversos 

transtornos. Entre eles é CORRETO afirmar: 
 

I - O pronto-atendimento Tito Bianchini teve 100% de sua cobertura danificada pelas pedras de gelo. 
Enquanto isso, os atendimentos ocorreram na Sessão de Saúde do 10º Batalhão de Engenharia de Construção 
(BEC). Outras unidades de saúde também sofreram danos. 

II - O temporal afetou residências de aproximadamente 80 mil famílias, abrangendo 60% da área urbana da 
cidade. 

III - Telhas e vidros quebraram, carros ficaram com a lataria amassada, lanternas, faróis e para-brisas 
quebraram. Eletrodomésticos também estragaram por causa da chuva que molhou o interior das residências 
com telhados perfurados pelo granizo. Em decorrência dos prejuízos, o Município, por recomendação da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, decretou situação de emergência, através do Decreto nº 
14.615, de 13/10/2014. 

IV - Telhas e vidros quebraram, carros ficaram com a lataria amassada, lanternas, faróis e para-brisas 
quebraram. Eletrodomésticos também estragaram por causa da chuva que molhou o interior das residências 
com telhados perfurados pelo granizo. Em decorrência dos prejuízos, o Município, por recomendação da Defesa 
Civil, decretou estado de calamidade pública, através do Decreto nº 14.615, de 13/10/2014. 

V – Caracterizou-se por precipitação sólida de grânulos de gelo, de diâmetro igual a 5 cm, seguida por 
vendaval com rajadas de vento estimada entre 80 a 110 Km/h, ocorridos às 15h29min do dia 13/10/2014 
que durou cerca de 12min, com índice pluviométrico de aproximadamente 60mm, atingiu o Município 
resultando em destelhamento parcial e total das residências afetadas. 
 

a. As alternativas I, II, III e V estão corretas 
b. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c. Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 
d. As alternativas I, II e IV estão corretas. 

 
10. A Ação Penal nº 470, que tramitou junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo como seu Relator o 

Ministro Joaquim Barbosa, julgou o “Mensalão”, resultou na condenação de vários réus, entre eles 
podemos citar, EXCETO: 
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a. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, apontado como o comandante do mensalão, foi condenado por formação de quadrilha e 
corrupção ativa pela compra de votos de parlamentares. 

b. José Genoino, ex-presidente do PT, foi condenado por formação de quadrilha e corrupção ativa 
pela compra de votos de parlamentares. 

c. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, foi condenado por formação de quadrilha e corrupção 
ativa pela compra de votos de parlamentares. 

d. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente da República, foi condenado por formação de quadrilha 
e corrupção ativa pela compra de votos de parlamentares. 

 

LEGISLAÇÃO – 08 QUESTÕES 

 

11. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi publicado em 1932 e assinado por 26 educadores 
brasileiros, entre eles Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. 

Nos fragmentos a seguir, surgem algumas de suas principais ideias. Mas, do direito de cada indivíduo 
à sua educação integral, decorre logicamente para o Estado que o reconhece e o proclama, o dever de 
considerar a educação, na variedade de seus graus e manifestações, como uma função social e 
eminentemente pública, que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as instituições 
sociais. A consciência desses princípios fundamentais da laicidade, gratuidade e obrigatoriedade, 
consagrados na legislação universal, já penetrou profundamente os espíritos, como condições 
essenciais à organização de um regime escolar, lançado, em harmonia com os direitos do indivíduo, 
sobre as bases da unificação do ensino, com todas as suas consequências. 

Com base nesses fragmentos, conclui-se que, em seu contexto histórico, o Manifesto era: 

a. Inovador, pois compreendia a educação como um direito social; 
b. Libertário, pois pregava o fim do Estado; 
c. Autoritário, já que defendia a obrigatoriedade escolar; 
d. Elitista, porque pregava a dualidade do sistema de ensino. 

 
12. 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. 
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13. Os temas transversais orientam para a abordagem, na escola, de problemáticas sociais relacionadas a 
ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. Sobre os 
temas transversais e transversalidade dos conteúdos, considere as afirmações a seguir: 

 
I. A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso com  afinidades 

interpessoais no âmbito da escola; 
II. Os PCN propõem que as escolas tratem somente da sexualidade como tema principal na vida das 

pessoas, substituindo as famílias, nessa discussão; 
III. Os conteúdos referentes aos temas transversais bem como o enfoque adotado em cada tema estão 

mencionados nos documentos de áreas. É correto afirmar o que consta em: 
 

a. Apenas II está correta. 
b. II e III estão corretas. 
c. I e III estão corretas. 
d. Apenas III está correta. 

 
14. O Projeto Político Pedagógico se caracteriza por ser: 
 

Um documento de exigência formal, mencionada inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (9394/96), o projeto político pedagógico revela-se como um instrumento dinâmico para a 
implementação de suas ações. 
 
Neste contexto todas as alternativas estão incorretas, exceto: 

 
a. Um plano didático-pedagógico, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

como instrumento regulador das atividades; 
b. Um documento que se reflete no currículo da escola, construído por todos os envolvidos no 

processo educativo, que busca direção, intencionalidade e compromisso coletivo; 
c. Um instrumento norteador das escolas públicas e das ações sistemáticas de todos os membros 

da comunidade educativa; 
d. Um instrumento que serve como referência e que revela as exigências das autoridades 

governamentais e da comunidade local, construído por todos. 
 
15. Nas obras de Paulo Freire, educador brasileiro, podem-se extrair muitos subsídios para o processo de 

alfabetização. A respeito das ideias desse autor sobre a alfabetização. Todas estão incorretas, exceto: 
 

a. Alfabetizar é depositar o máximo de informações na sala de aula para que o aluno/a aprenda a 
ler e escrever. 

b. A aprendizagem da leitura e da escrita deve ser uma ação neutra, alheia à realidade. 

c. A alfabetização depende exclusivamente da aptidão de memorização dos educandos/as. 

d. Não basta entender a palavra, é necessário entender o contexto social e político da palavra e 
de quem aprende a palavra. 

 
16. Parafraseando Vasconcelos (1995), o planejamento didático situa-se ou quer situar-se, na tensão da 

travessia do Ensino Tradicional à Educação Dialética - libertadora, ou seja, na caminhada daqueles 
educadores que estão se empenhando para construir uma nova prática educativa, superando os 
equívocos e limites da escola tradicional que teve grande influência no ensino e também na formação 
do professor. 

 
Todas as afirmativas correspondem com a concepção de planejamento de Vasconcelos (1995), 
exceto: 

 
a. O planejamento tem como objetivo criar possibilidade de um trabalho mais significativo e 

transformador. 
b. O planejamento tem o plano como um registro que consolida a educação como produto e 

constitui uma exigência burocrática. 
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c. O planejamento constitui um processo de ação e reflexão sobre os desafios da realidade.  
d. O planejamento possibilita ressignificar o trabalho pedagógico e a transformação de sua 

prática. 
 
17. No artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) o dever do Estado com 

educação escolar pública será concretizado mediante a garantia de: 
 

a. Educação básica facultativa dos 4 aos 17 anos de idade. 
b. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. 
c. Ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos de idade. 
d. Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 14 anos de idade. 

 
18. Com relação à ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, assinale a alternativa correta. 

  

a. A Educação Infantil passou a ser extinta gradualmente até que todas as crianças a partir de 5 
(cinco) anos ingressem no Ensino Fundamental. 

b. Não é obrigatória a matrícula das crianças a partir de 6 (seis) anos de idade, pois o Ensino 
Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública é uma 
opção e  iniciará aos 6 (seis) anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

c. A lei n.º 11.274/06 trata da duração do Ensino Fundamental, ampliando-o para nove anos, com 
matrícula obrigatória aos seis. 

d. Implantar um Ensino Fundamental, de nove anos, não se faz necessário repensar a práxis dos 
educadores, os saberes e seus tempos, bem como os métodos de trabalho, concepções 
pedagógicas e organização do currículo. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 12 QUESTÕES 

 

19. Analise as afirmações abaixo: 
 

I. A concepção de mundo e de sociedade na qual a Secretaria da Educação do Município de Lages – 
SEML – embasa as suas ações tem por intento primar pela construção de uma escola inclusiva e de 
qualidade social, seja na forma de organizar, sistematizar ou de mensurar o processo de ensino e 
aprendizagem. 

II. A concepção de aprendizagem da SEML entende que a mesma, ocorrerá através da mediação de 
forma comprometida e com competência. Sendo assim, nessa concepção o sujeito e o conhecimento 
(objeto) se relacionam através da interação social, posto que o conhecimento não acontece 
isoladamente. 

III. A concepção de escola adotada pela SEML se pauta em uma perspectiva inclusiva, propiciando ao 
estudante o conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao 
exercício pleno de cidadania, assegurando, dessa forma, o respeito à diversidade. 

 
Estão corretas: 

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

 
20. Dentre os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do município de Lages que 

visam a qualificação da educação infantil, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a. Projeto Recreando na Educação Infantil - prioriza o atendimento de crianças cujas famílias não 
tenham com quem deixá-las durante o período de recesso dos Centros de Educação Infantil 
Municipais. Sob o formato de colônia de férias, as atividades desenvolvidas pelo projeto 
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pautam-se na brincadeira e na ludicidade, oportunizando momento prazeroso e significativo 
para as crianças. 

b. Oficinas Pedagógicas na Educação Infantil - Visam promover a investigação, a produção e a 
utilização de materiais pedagógicos como recursos indispensáveis ao enriquecimento do 
processo de ensino e aprendizagem, combinando o trabalho individual com as tarefas 
socializadas e buscando a unidade entre teoria e prática.  

c. Professor Atividade-Meio - baseia-se na Metodologia de Projetos, segundo a qual o Professor 
responsável por esse momento deverá desenvolver atividades de ensino e aprendizagem 
focadas no desempenho dos alunos como forma de reforço escolar. 

d. Encontros e Encantamentos - tem por objetivo precípuo desenvolver a imaginação, inserindo no 
espaço educacional o gosto e o prazer de ouvir e contar histórias. 

 
21. Em relação à avaliação escolar, assinale a alternativa correta segundo a Proposta Curricular do Estado 

de Santa Catarina: 
 

I. A avaliação caracteriza-se por ser um processo de investigação, tendo como ponto de partida e de 
chegada o processo pedagógico, para que estabelecidas as causas de dificuldades possam ser 
traçados procedimentos e possibilidades de enfrentamento destas situações; 

II. No processo de avaliação, o conhecimento não pode ser tratado como algo pronto e acabado, como 
verdade absoluta e imutável, mas fruto das relações e produções dos homens podendo desta forma 
ser apropriado, elaborado e reelaborado num terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes 
concepções de vida social; 

III. Na perspectiva histórico-cultural prevalecem as possibilidades de aprendizagem garantidas pelas 
abordagens interacionais, atribuindo ao professor um importante papel de centralizador do 
conhecimento. 

 
Estão corretas: 

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

 
22. Qual é a principal característica que deve ter uma atividade recreativa, para que a mesma tenha 

eficácia e sucesso? 
 

a. Motivação. 
b. Regras. 
c. Controle. 
d. Tempo determinado. 

 
23. Segundo a Proposta Curricular de SC uma atividade para ser considerada jogo deve: 
 

a. Ter um fim restrito. 
b. Ser utilitária e compensatória. 
c. Nunca ser imaginária. 
d. Necessariamente possuir regras. 

 
24. Segundo os PCN`s a Educação Física deve desenvolver as competências percepto-cognitivas, 

socioemocionais e físico-cinestésicas. Neste sentido, quando o professor está trabalhando na 
educação infantil a orientação espaço-temporal dando ênfase no longe/perto, rápido/devagar, ele está 
trabalhando qual tipo de conteúdo? 
 

a. Atividades rítmicas – exercícios ritmados. 
b. Atividades de baixa organização – jogos de corrida variada. 
c. Atividades rítmicas – brinquedos cantados. 
d. Atividades de baixa complexidade – exercícios de criação de movimento. 
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25. Em relação aos conteúdos da Educação Física na Educação Infantil, assinale a primeira coluna de 
acordo com a segunda, conforme os conteúdos programáticos dos PCN’s: 
 

I. Jogos de linha 
II. Jogos de círculo              

III. Jogos de interpretação 
IV. Jogos de corrida variada 

(__) São atividades com referência ao espaço 
fechado. 
(__) São atividades com referência a direções e 
sentidos. 
(__) São atividades com referência a espaços 
amplos e abertos. 
(__) São atividades com referência a outras 
pessoas e objetos/ coisas presentes no ambiente. 

A sequência é: 
 

a. II – I – IV – III  
b. II – I – III – IIV 
c. I – II – IV – III 
d. I – II – III - IV 

 
26. A avaliação do processo ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física fundamentadas na 

perspectiva crítico-superadora deve vislumbrar:  
 

a. As habilidades corporais físicas, de acordo com o desempenho de cada um. 
b. Na aparência física dos alunos, que somente assim, construirão uma imagem positiva de si. 
c. A expressão corporal socializando com os alunos as práticas corporais presentes na cultura. 
d. Na saúde, através do condicionamento físico dos alunos, contribuindo na prevenção de 

doenças. 
 
27. Segundo os PCN’s, em oposição à vertente mais tecnicista, esportivista e biologicista surgem novas 

abordagens na Educação Física escolar a partir do final da década de 70. Todas elas têm em comum a 
busca de uma Educação Física que articule as múltiplas dimensões do ser humano. Em relação a 
essas concepções, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a. Abordagem psicomotora. Para este modelo, a Educação Física tem como conteúdo próprio o 
desenvolvimento da criança, sendo um conjunto de meios para a reabilitação, readaptação e 
integração, valorizando a aquisição do esquema motor, lateralidade, consciência corporal e 
coordenação viso-motora. 

b. Abordagem construtivista. Na perspectiva construtivista a intenção é a construção do 
conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, e para cada criança a construção 
desse conhecimento exige elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo. 

c. Abordagem desenvolvimentista. É uma tentativa de caracterizar a progressão normal do 
crescimento físico, do desenvolvimento motor e da aprendizagem motora em relação à faixa 
etária e, em função dessas características, sugerir aspectos ou elementos relevantes à 
estruturação de um programa para a Educação Física na escola. 

d. Abordagens críticas. A partir da década de 80 as abordagens críticas passaram a questionar o 
caráter alienante da Educação Física na escola, propondo um modelo de superação das 
contradições e injustiças sociais. Assim, uma Educação Física crítica estaria atrelada às 
transformações sociais, econômicas e políticas, tendo em vista a superação das desigualdades 
sociais. 

 
28. Segundo o MEC a escola inclusiva é aquela ligada à modificação da estrutura, do funcionamento e da 

resposta educativa que se deve dar a todas as diferenças individuais, inclusive as associadas a 
alguma deficiência. Para tanto algumas condições são necessárias, assinale a alternativa que NÃO 
contempla essas condições: 
 

a. Definir a inclusão como um projeto da escola que incorpora a diversidade como eixo central da 
tomada de decisões. 

b. Contar com currículos amplos, equilibrados, flexíveis e abertos. 
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c. Adquirir equipamentos, recursos específicos e materiais didático-pedagógicos para apoiar ao 
aluno e professor. 

d. Garantir exclusivamente a formação inicial do professor, além de apoiar pesquisas ou 
inovações educativas. 
 

29. Em relação aos conteúdos da Educação Física do 1 ao 5 ano assinale a primeira coluna de acordo 
com a segunda, conforme as orientações metodológicas dos PCN`s: 
 

I. Atividades Rítmicas 
II. Exercícios de Postura e locomoção 

III. Jogos pré-esportivos 

(__) O chapéu tem três pontas. 
(__) Correr pisando sobre formas desenhadas no 
chão. 
(__) Circuito com materiais. 
(__) Pique bandeira. 
(__) Arremessar na cesta. 

A sequência correta é: 
 

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

 
30. Conforme os PCN’s, assinale a alternativa que contenha os objetivos da Educação física para o 

primeiro ciclo do ensino fundamental: 
 

I. Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais de forma a poder estabelecer 
algumas metas pessoais; 

II. Organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais simples; 
III. Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos jogos, lutas e dos 

esportes, buscando encaminhar os conflitos de forma não violenta, pelo diálogo. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
1  3  5  7  9  16  

2  4  6  8  10  17  

11  12  13  14  15  18  

19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  
 


