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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. Uma professora de Educação Física decide trabalhar os três diferentes tipos de sistema de obtenção de energia 

em sua aula do 7º ano: o sistema ATP-CP ou anaeróbico alático, o sistema anaeróbico lático e o sistema 

aeróbico.  Para desenvolver cada tipo de sistema, o professor deve saber controlar a intensidade e a duração das 

atividades, para que consiga estimular o sistema anaeróbico lático, qual a atividade correta? 

a) Corridas curtas e muito intensas, por um percurso reto de 50 metros, no máximo.  
b) Corridas curtas e muito intensas, em volta da quadra, por um período de 10 segundos.  

c) Subir e descer as escadarias da escola, em intensidade baixa, durante 15 minutos, no mínimo.  

d) Pega-pega, na qual os alunos correm intensamente, sem exceder o tempo de 3 minutos. 
 

07. Analise as afirmações abaixo: 

 

I- Poucos se tornam bem-sucedidos nos jogos. 

II- Os perdedores ficam de fora do jogo e simplesmente se tornam observadores; 

 

Podemos dizer que: 

a) Ambas as afirmações são relativas aos jogos cooperativos. 
b) Ambas as afirmações são relativas aos jogos competitivos. 

c) A afirmação I é relativa a jogos cooperativos e a afirmação II é relativa a jogos competitivos. 

d) A afirmação II é relativa a jogos cooperativos e a afirmação I é relativa a jogos competitivos. 
 

08. Como é classificada a distensão quando a maior quantidade de fibras rompidas?  

a) 1º grau 
b) 2º grau 

c) 3º grau 
d) 4º grau 

 
09. Numa aula, as estratégias de ensino levam os alunos a realizarem descobertas. O papel do professor é orientar 

os alunos para que explorem objetos e materiais, e não de respostas prontas. O papel dos alunos é ativo porque 

observam, experimentam, comparam, analisam, relacionam, e argumentam. Dessa forma, qual abordagem 

pedagógica da Educação Física permite esse aprendizado?  

a) Mecanicista 

b) Construtivista 
c) Tradicionalista 

d) Esportivizada 
 

10. Quais os fatores que interagem para aprimorar os ajustes fisiológicos e a tolerância ao exercício durante o 

estresse térmico ambiental: 
a) Climatização, sedentarismo, idade, percentual de gordura. 

b) Aclimatação, estado de treinamento, idade, gênero, percentual de gordura. 

c) Climatação, estado de treinamento, idade, percentual de gordura, gênero. 
d) Climatação, idade, ciclo arcadiano, gênero, percentual de massa magra. 

 

11. No futsal a bola será esférica. O invólucro será de couro macio ou de outro material aprovado. Em sua confecção 

é vedado o uso de material que possa oferecer perigo ou dano aos jogadores. 

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. 
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12. No futsal o número máximo de jogadores reservas, para substituições, é de: 

a) Cinco jogadores 
b) Sete jogadores 

c) Nove jogadores 

d) Onze jogadores 
 

13. Analise: 

 

 
 

A imagem acima quando realizada pelo árbitro no jogo de futsal sinaliza aos jogadores: 

a) Tiro lateral 
b) Pedido de tempo técnico 

c) Penalidade máxima 
d) Arremesso de meta 

 

14. No futsal os tiros livres são classificados em: 

a) Curto e oportuno 

b) Indireto e curto 

c) Direto e indireto 
d) Direto e oportuno 

 

15. No futsal o jogador será punido com cartão vermelho no caso de: 

a) Cometer uma falta leve. 

b) Comemorar um gol realizando dança. 
c) Trocar o numero da camiseta sem avisar o anotador e o árbitro. 

d) Lançar uma cusparada em qualquer pessoa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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