PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA-SP
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões

Nº QUESTOES
5
5
15
25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
-------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA/SP – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Marque aqui as suas respostas:
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Língua Portuguesa

c) o Acesso à educação, medida pelas taxas de
alfabetização, escolaridade e o número de matrículas
efetuadas.
d)Nenhuma das alternativas.

1) A crônica é um gênero textual que fala do cotidiano e
da sociedade, mas também emprega a linguagem literária
para impactar o leitor. Então, pode se afirmar que a
crônica “Eu sei, mas não devia” usa a função de
linguagem:
a) Poética.
b) Metalinguística.
c) Apelativa.
d) Nenhuma das alternativas.

7) A divisão geoeconômica do país está dividida em três
grandes complexos regionais: o Centro-Sul, o Nordeste e
a Amazônia. O Nordeste divide-se em: Correlacione as
colunas:
(I ) A zona da mata
(II ) O Agreste
( III ) O Sertão
(IV ) O Meio-norte
( ) É uma área policultora, já que seus sítios cultivam
diversos alimentos e criam gado para a produção do leite,
queijo e manteiga.
( ) É a faixa litorânea de planícies que se estende do Rio
Grande do Norte até o sul da Bahia. As chuvas são intensas e
há duas estações bem definidas: o verão seco e o inverno
chuvoso.
( ) Abrange os estados do Piauí e o Maranhão. Do ponto de
vista natural, é uma sub-região entre o Sertão semiárido e a
Amazônia equatorial.
( ) A pecuária extensiva representa, até hoje, a principal
atividade das grandes propriedades do semiárido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)II, IV, I, III.
b)II,I, IV,III.
c)II,III, IV,I.
d)Nenhuma das alternativas.

2)Frase é qualquer enunciado com sentido completo.
Oração é uma frase que possui um verbo e período é
formado por uma ou mais orações. Período pode ser
simples ou composto. Indique abaixo a resposta
CORRETA
que apresenta um exemplo de período
simples.
a) Eu fui ao supermercado, depois eu voltei para casa.
b) Eu fui ao bar, depois eu voltei para casa e fui dormir.
c) Eu fui ao supermercado.
d) Nenhuma das alternativas.
3)Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no
modo indicativo:
I. Todos os presentes na reunião entendem a importância da
preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.
II. Nós nos preocupávamos com a desigualdade social no
país.
III. É importante que todos saibam sobre a importância da
ação do homem sobre a natureza.
IV. O voo fez duas escalas antes de chegar ao Brasil.
Estão CORRETAS:
a)Apenas IV.
b)Apenas I e II.
c)I, II e IV.
d)Nenhuma das alternativas.

8)De com a Lei complementar municipal nº 2040, de
17/12/02 de Guaíra- SP Artigo 11 Estágio probatório é o
período de três anos contados a partir da data de
nomeação do funcionário para o exercício de cargo
efetivo, durante o qual o funcionário será avaliado
anualmente (após 12 meses contados da nomeação) de
acordo com os seguintes critérios: § 2° – Fator Disciplina
– consiste em avaliar o comportamento ético do servidor
e à preocupação que demonstra em conhecer,
compreender e cumprir as normatizações do trabalho,
devendo os superiores hierárquicos do servidor atribuir
uma pontuação de 0 (zero) a 9 (nove) nos seguintes
requisitos: Identifique um desses requisitos:
a) Avaliar se o servidor é criativo, faz sugestões e críticas
construtivas para melhorar a qualidade dos serviços, adaptase, facilmente, a inovações no trabalho, atribuindo a
pontuação de 0 a 3 pontos.
b) Avaliar se o servidor cumpre as atribuições de seu cargo,
legislação vigente e não se nega a executá-las sob alegação
de que são incompatíveis com seu grau de conhecimento,
atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
c) Avaliar se o servidor organiza as tarefas e esmera-se na
execução, observando se prioridades, verificando se o
volume de trabalho produzido é proporcional à sua
complexidade, atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
d)Nenhuma das alternativas.

4) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta
erros na construção das frases.
a) Tinha menos vontade. Que seja feliz. Que esteja atento.
b) A perda da mãe o abalou. Ainda não tinha chegado. .
c) A perca da mãe o abalou. Ainda não tinha chego.
d) Nenhuma das alternativas.
5) Muitos gramáticos afirmam que a língua falada é
diferente da língua escrita, que é mais formal e adequada
especialmente aos meios acadêmicos. Indique abaixo a
resposta CORRETA que apresenta as características da
fala.
a) A fala e a escrita não apresentam diferenças.
b) É mais objetiva, sintética, unilateral, evita a improvisação,
utiliza sinais de pontuação.
c) Utiliza-se de gestos, expressões, é espontânea, repetitiva e
redundante, requer a presença dos interlocutores.
d) Nenhuma das alternativas.
Conhecimentos Gerais
6)Sendo o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano um
dos indicadores socioeconômicos. Atualmente, o cálculo
do IDH leva em consideração a relação entre três
principais fatores: EXCETO:
a) a Renda Bruta per capita da população, que inclui a
produção de riquezas somada à remessa de divisas recebida
por um país ou território.
b) a Expectativa de Vida, referente à esperança de vida da
população ao nascer.

9)De acordo com a Lei Orgânica do Município de GuaíraSP: Complete a s lacunas do Artigo 7º)- São símbolos do
Município de Guaíra, o------------------------, a----------------, o ----------e outros que forem estabelecidos por Lei Municipal,
desde que, representativos de sua cultura e História.
a) o Brasão de Armas, a Bandeira, o Hino
b)o Hino, a Bandeira, o Selo.
c) o Brasão de Armas, a Bandeira ,o Selo
d)Nenhuma das alternativas.
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10)Conforme a Lei Orgânica do Município de Guaíra- SP:
Artigo 179)- As ações do Município, por meio de
programas e projetos na área da Promoção Social, serão
organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas
com base nos seguintes princípios: Analise as
afirmativas abaixo:
I - participação da comunidade.
II - integração das ações dos órgãos e entidades da
administração em geral, compatibilizando programas e
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as
esferas municipal e estadual.
III- promoção e emancipação do assistido, visando sua
independência da ação assistencial.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, III.
b)Apenas II, III.
c)Apenas I, II.
d)Nenhuma das alternativas.

a) A utilização de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas no
processo ensino-aprendizagem possibilita um melhor
desempenho cognitivo.
b) Quando as atividades desenvolvidas pelo professor de
educação física suscitam tomadas de consciência e reflexão
por parte dos alunos, o que seria apenas corporal torna-se
conceitual, em função da mobilização de recursos cognitivos.
c) A Educação Física pode contribuir para o desenvolvimento
cognitivo dos alunos, sem que se torne uma disciplina
secundária em relação a outras.
d)Nenhuma das alternativas.
14) Capacidades Físicas são todas as qualidades físicas
motoras passíveis de treinamento. As figuras abaixo
pertencem as seguintes capacidades:

Conhecimentos Específicos
11)Aptidão Física, é a capacidade de um melhor
funcionamento das qualidades físicas e intelectuais,
sendo a flexibilidade importante na aptidão física. Analise
as afirmativas abaixo sobre os
componentes da
flexibilidade:
I-Amplitude de movimento: Dimensão do deslocamento do
corpo ou de seus segmentos entre certos pontos, de
orientação convencionalmente escolhida, expressada em
graus e unidades lineares.
II- Plasticidade: Refere-se à amplitude de movimento
permitida pela articulação em função de seus diversos
componente.
III-Elasticidade: Diz-se à capacidade de extensão elástica dos
componentes.
IV- Mobilidade: É a capacidade dos elementos articulares de
se distenderem e não retornarem à sua medida inicial.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, III, IV.
b)Apenas I, III.
c)Apenas II,III, IV.
d) Nenhuma das alternativas.

I

II

III
Assinale a sequência CORRETA:
a)I-Equilíbrio, II-Flexibilidade, III- Resistência.
b)I-Coordenação, II-Velocidade, III-Agilidade.
c)I-Coordenação , II-Agilidade, III-Flexibilidade.
d)Nenhuma das alternativas.
15)As Capacidades Físicas podem ser classificadas em
condicionais e coordenativas. Sobre as condicionais é
CORRETO afirmar:
a) São as capacidades determinadas pelos processos
energéticos e metabólicos – obtenção e transformação da
energia.
b) São as capacidades essencialmente determinadas pelos
processos de organização, controle e regulação do
movimento.
c)São as capacidades condicionadas pela capacidade de
elaboração das informações por parte dos analisadores
implicados na formação e realização do movimento.
d)Nenhuma das alternativas.

12)Relacione a coluna I com a coluna II abaixo
relacionadas as tendências da Educação Física e os
critérios de avaliação:
Coluna I:Tendências:
(I)Militarista
(II)Esportivista
(III) Popular
(IV)Pedagógica
Coluna II: Critérios de avaliação
(A)Atitudes sócio afetivas e educativas.
(B) Aptidão física relacionada ao desempenho.
(C)Atitudes criticas nas relações sociais.
(D)Técnicas de execução dos movimentos e aptidão física
relacionado ao desempenho.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)I-D,II-A, III-B, IV-C.
b)I-C, II-A,III-D,IV-B.
c)I-B, II-D, III-C, IV-A.
d)Nenhuma das alternativas.

16)Podendo ser as
práticas variada, constante e
randômica, assinale a alternativa CORRETA sobre a
prática randômica:
a) Envolve apenas a execução de uma única classe de
movimento.
b) Consiste na realização de variações de uma única
categoria de movimentos.
c) Está relacionada à prática de várias habilidades sem uma
ordem específica; envolvendo a prática não repetitiva de
diferentes classes de movimentos.
d)Nenhuma das alternativas.
17) Os jogos cooperativos são componentes essenciais
de um projeto educativo baseado na cooperação e
resolução pacífica dos conflitos, onde os meios
empregados não sejam antiéticos, sendo a convivência,
a consciência e a transcendência os principais eixos da
pedagogia cooperativa. Assinale a alternativa CORRETA:

13) Desenvolvimento cognitivo pode ser entendido como
um processo pelo
qual
os
indivíduos adquirem
conhecimento sobre o mundo ao longo da vida. Sobre o
desenvolvimento cognitivo e Educação Física é
INCORRETO afirmar:
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a) Consciência: A vivência compartilhada como contexto
principal para a aprendizagem no processo de
reconhecimento de si mesmo e dos outros.
b) Convivência: A reflexão sobre a vivência e as
possibilidades de modificar atitudes, na perspectiva de
melhorar a participação, o prazer e a aprendizagem.
c) Transcendência: Ajudando a sustentar a disposição para
dialogar, decidir em consenso, experimentar as mudanças
propostas e integrar no Jogo e na vida, as transformações
desejadas.
d)Nenhuma das alternativas.

c) Permitem o contato entre indivíduo e meio externo via
sentidos.
d)Nenhuma das alternativas.
21) As práticas corporais e a atividade física fazem parte
do conjunto de atividades na promoção da saúde.
Assinale a alternativa CORRETA sobre atividade física:
a) São expressões individuais ou coletivas do movimento
corporal, advindo do conhecimento e da experiência em torno
do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica,
construídas de modo sistemático (na escola) ou não
sistemático (tempo livre/lazer).
b) É uma prática essencial em um processo educativo que se
fundamenta na formação humana, compreendida como
formação integral do ser humano.
c)Qualquer movimento corporal com gasto energético acima
dos níveis de repouso, ou seja, um gasto de energia maior do
que ocorre quando se está sentado, deitado descansando.
d)Nenhuma das alternativas.

18) O jogo cooperativo busca aproveitar as condições,
capacidades, qualidades ou habilidades de cada
indivíduo, aplicá-las em um grupo e tentar atingir um
objetivo comum. Analise as afirmativas abaixo sobre
valores educativos dos jogos cooperativos:
I- Construção de uma relação social sustentável: Os jogos
cooperativos mudam as atitudes das pessoas para o jogo e
para elas mesmas, favorecendo a criação de um ambiente de
apreço.
II- A empatia: é a capacidade para situar-se na posição do
outro para compreender seu ponto de vista, suas
preocupações, suas expectativas, suas necessidades e sua
realidade.
III- A participação: valor e destreza necessários para resolver
tarefas e problemas juntos, através de relações baseadas na
reciprocidade e não no poder e controle.
IV- A comunicação: desenvolvimento da capacidade para
expressar, deliberada e autenticamente nosso estado de
ânimo, nossas percepções, nossos conhecimentos, nossas
emoções e nossas perspectivas.
V- A cooperação : gera um clima de confiança e de
implicação comum.

22)Em relação as fases do desenvolvimento assinale a
alternativa CORRETA sobre o desenvolvimento físicomotor na segunda infância:
a) O crescimento físico mais lento ou menos acelerado.
Habilidades adquiridas serão desenvolvidas até se tornarem
mais complexas e refinadas. Apresenta grande exuberância
motora.
b) O crescimento é menos acelerado; mudança da dentição
temporal pela permanente, o amadurecimento de grandes e
pequenos músculos possibilita praticar um grande número de
atividades altamente coordenadas. Maturidade psicomotriz
para leitura e escrita.
c) O crescimento físico rápido e variado, aparecimento dos
movimentos controlados de partes específicas do corpo.
Desenvolvendo condutas socializadas e cooperativas.
d)Nenhuma das alternativas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I,III,IV,V.
b)Apenas I,II,IV.
c)Apenas III,V.
d)Nenhuma das alternativas.

23) Sobre o princípio da individualidade biológica cada
ser humano possui estruturas físicas e psicológicas
individualizadas ou diferenciadas dos demais. O ser
humano é a união entre as características do genótipo
(carga genética recebida) com o fenótipo (carga geral de
elementos que são adicionados ao indivíduo após o
nascimento) que criam o suporte de individualização
humana. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta
algumas características do genótipo.
a) Estatura, Biótipo ou estrutura corporal, Aptidões físicas e
intelectuais, Força máxima, Composição corporal, Percentual
dos tipos de fibras musculares.
b) Habilidades motoras e esportivas, Nível intelectual,
Consumo máximo de oxigênio e limiar anaeróbio, Percentual
de fibras musculares.
c) , Força máxima, Composição corporal, Percentual dos tipos
de fibras musculares, Habilidades motoras e esportivas, Nível
intelectual.
d)Nenhuma das alternativas.

19) O professor de Educação Física deve possuir
conhecimentos, habilidades e atitudes que ultrapassem o
campo de sua especialidade. Sobre essa proposição
assinale a alternativa INCORRETA:
a)O professor deverá introduzir objetivos explícitos de
natureza conceitual, procedimental e atitudinal em relação
aos conteúdos da matéria, selecionando e organizando os
conteúdos de acordo com critérios lógicos, psicológicos,
sociais e culturais em função das características e dos
contextos de vida dos alunos.
b)O professor deve se comprometer com a elaboração dos
planos de ensino e do projeto político pedagógico que
contemplem as opções políticas da comunidade escolar e as
legislações vigentes que norteiam a educação nacional.
c)O professor deve dominar conhecimentos sólidos sobre a
sociedade e o ser humano, suas necessidades e interesses
em relação às manifestações da cultura corporal de
movimento.
d)Nenhuma das alternativas.

24)Assinale V(verdadeiro) e F(falso) em relação as
abordagens pedagógicas da Educação Física.
( ) Desenvolvimentista privilegia a aprendizagem do
movimento nas aulas de educação física, inclusive parte do
seu modelo conceitual relaciona-se com o conceito de
habilidade motora, estando esta inserida na área de
aprendizagem motora.
( ) Crítico-Superadora é entendida como uma disciplina que
trata pedagogicamente, de um tipo de conhecimento
denominado cultura corporal; visando a aprendizagem da
expressão corporal como linguagem.

20) A psicologia da sensação estuda a capacidade de um
organismo detectar e distinguir estímulos. Sobre os tipos
de sensações defina sensações proprioceptivas:
a) Permitem ao cérebro tomar conhecimento do que acontece
com órgãos internos.
b) Permitem ao cérebro tomar conhecimento do movimento
do corpo no espaço e posição em relação a outros corpos.
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( ) Sistêmica é entendida como um sistema hierárquico
aberto, pois sofre influências da sociedade ao mesmo tempo
em que a influencia.
(
)
Construtivista-Interacionista
Tenta
garantir
a
especificidade, considerando o binômio corpo e movimento
como meio e fim da educação física escolar - através da
delimitação da finalidade da educação física na escola.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) F, V, V, F.
b)V, V, F, V.
c)V, V, V, F.
d)Nenhuma das alternativas.
25) Jogos de inversão: Jogos onde os jogadores
experimentam situações de troca entre as equipes,
favorecendo a consciência de interdependência, respeito,
empatia, valorização dos parceiros de jogo e diminuição
da preocupação excessiva com o resultado. São tipos de
Inversão:
a) Rodízio, Inversão do goleador, Inversão de
placar, Inversão total.
b) Passe misto, Inversão de placar, Inversão total, Resultado
misto.
c) Rodízio, Inversão do goleador, Inversão total, Resultado
misto.
d)Nenhuma das alternativas.
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