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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. Ao avaliar um aluno o professor, acaba por avaliar o seu próprio trabalho. A avaliação visa medir o conhecimento 

adquirido pelo aluno durante as aulas.  Em uma prova com questões dissertativas o a função do aluno é: 

a) Organizar e escrever a resposta, utilizando as próprias palavras. 

b) Assinalar a resposta correta. 

c) Identificar as respostas como verdadeiras ou falsas. 
d) Responder oralmente o que lhe é perguntado. 

 

02. O Projeto Político Pedagógico deve retratar a identidade da escola. O PPP exige construção e reconstrução, além 

da participação de todos os envolvidos no trabalho escolar. Ao construir um PPP existem três grandes eixos 

norteadores, são eles:  

 

 I – o eixo da flexibilidade está vinculado à autonomia, possibilitando que a escola se organize em relação ao 

seu trabalho pedagógico; 

 II – o eixo de avaliação que fortalece um aspecto importante a ser notado nos diversos níveis do ensino 

público; 

 III – o eixo da liberdade que se expressa na esfera da diversidade de ideias e concepções pedagógicas de 

ensino e da proposta de gestão democrática do ensino público, que será definida em cada sistema de ensino. 

 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 

 

03. A educação inclusiva visa transformar o ambiente escolar em um espaço onde todos possam frequentar sem 

nenhum impedimento. Na lógica inclusiva o aluno é valorizado em suas diferenças e nas formas com que 

estabelece as relações no contexto em que está inserido. O aluno pode demonstrar o seu conhecimento e utilizar-

se de recursos diferenciados para a sua construção.  

Quanto ao trecho acima: 

a) Apenas a primeira frase está correta. 

b) Apenas a última frase está correta. 
c) Está totalmente correto. 

d) Está totalmente incorreto. 
 

04. Com base no Estatuto da Criança e do adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

exceto: 

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 
b) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 

c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a oito anos de idade. 

d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um. 

 

05. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é de um compromisso formal assumido pelos governos 

federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 

até os _________anos de idade, ao final do 3º ano do ensino _________. 

Completa as lacunas corretamente a alternativa: 

a) Seis / Fundamental 

b) Oito / Fundamental 
c) Doze / Fundamental 

d) Quinze / Médio 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. É vedado o inicio de uma partida de futsal sem que cada equipe tenha no mínimo: 

a) 3 jogadores 
b) 6 jogadores 

c) 2 jogadores 

d) 9 jogadores 
 

07. Analise sobre o futsal: 

 

 I – Todos os jogadores inclusive o goleiro, no início do jogo devem estar com as camisas por dentro dos 

calções, porém durante o jogo podem usá-las para fora; 

 II – Os jogadores não poderão usar tornozeleiras de qualquer cor. As tornozeleiras devem sempre estar por 

fora dos meiões. 

 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Apenas o item I está correto. 
c) Ambos os itens estão incorretos. 

d) Ambos os itens estão corretos. 

 

08. No futebol se um substituto relacionado iniciar a partida em lugar de outro jogador que estava relacionado como 

titular, sem que o árbitro tenha sido notificado dessa troca: 

 

 I - O árbitro permitirá que esse substituto relacionado prossiga disputando a partida;  

II - Não será adotada nenhuma sanção disciplinar contra esse substituto relacionado;  

III - Não será reduzido o número de substituições permitida para a equipe a que esse jogador pertencer;  

IV - O árbitro registrará o fato em seu relatório. 

 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item IV está incorreto. 

b) Apenas o item I está incorreto. 
c) Todos os itens estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

 

09. O treinador e os demais oficiais incluídos na lista de jogadores (a exceção de jogadores e substitutos) são 

considerados funcionários oficiais no futebol. Se um funcionário oficial de uma equipe ingressar no campo de 

jogo: 

a) O árbitro deverá comunicar ao quarto árbitro o ocorrido e dar a vantagem ao time adversário. 

b) O árbitro providenciará a retirada do funcionário oficial do campo de jogo e, no caso de sua conduta ser 
incorreta, o árbitro deverá expulsá-lo do campo de jogo e de suas imediações. 

c) O arbitro deverá aplicar um cartão vermelho no funcionário. 

d) O árbitro deverá aplicar um cartão amarelo no funcionário. 
 

10. Para a realização da educação física o professor deve utilizar diversos materiais. São materiais que devem ser 

utilizados nas aulas de educação física, exceto: 

a) Bola 

b) Colchonetes 
c) Raquete elétrica 

d) Corda 

 

11. A partida de futsal será disputada entre duas equipes compostas, cada uma, por no máximo ____ jogadores, um 

dos quais, obrigatoriamente, será ó goleiro. 
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Complete a lacuna corretamente: 

a) 8 
b) 7 

c) 6 

d) 5 
 

12. No campo de futebol todas as linhas devem ter a mesma largura, que não pode ser superior a: 

a) 6 cm 
b) 8 cm 

c) 9 cm 
d) 12 cm 

 

13. Em todas as partidas de futebol os nomes dos substitutos deverão ser entregues ao árbitro antes do início da 

partida. Todo substituto cujo nome não tiver sido informado ao árbitro nesse momento não poderá participar da 

partida. 

 

O trecho acima: 

a) Está totalmente correto. 
b) Está totalmente incorreto. 

c) Apenas a primeira frase está correta. 

d) Apenas a última frase está correta. 
 

14. A recreação escolar está diretamente ligada à educação física. Ao brincar na educação física e na recreação, a 

criança adquire aprendizados de forma natural e muito prazerosa, desenvolvendo habilidades como a integração 

com o grupo, agilidade, raciocínio, resistência física e psicológica. São exemplos de brincadeira utilizadas na 

recreação, exceto: 

a) Amarelinha 
b) Pega-pega 

c) Leitura dramática 
d) Queimada 

 

15. Analise sobre o futebol: 

 

 I - O árbitro está autorizado a paralisar o jogo se, em sua opinião, a iluminação artificial for inadequada; 

 II - Se um objeto arremessado por um torcedor atingir o árbitro ou um de seus árbitros assistentes, ou um 

jogador, ou um funcionário oficial de uma equipe, o árbitro poderá permitir que o jogo continue, suspender o jogo ou 

encerrar a partida, dependendo da gravidade do incidente. 

 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
c) Ambos os itens estão incorretos. 

d) Ambos os itens estão corretos. 
 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


