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1. Em seu Artigo 1º, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, explica que a assistência social é:  

a. Uma política de seguridade social que provê os mínimos sociais 

b. Uma política privada que depende do auxílio de órgãos especializados 

c. Uma lei que criminaliza comportamentos da sociedade civil 

d. Uma política voltada somente às populações mais ricas 

 

2. Não é um princípio que rege a assistência social, como consta no Artigo 4º da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS: 

a. A supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica 

b. A universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas 

c. A diferença de direitos no acesso ao atendimento, discriminando as populações rurais das 

populações urbanas por não serem equivalentes 

d. A divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão 

  

3. São considerados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Artigo 2º: 

a. Criança a pessoa até 10 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 10 e 16 anos  

b. Criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos 

c. Criança a pessoa até 14 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 14 e 18 anos  

d. Criança a pessoa até 16 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 16 e 21 anos  

 

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu Artigo 16, determina que o direito à liberdade 

compreende os seguintes aspectos, exceto: 

a. Opinião e expressão 

b. Obrigatoriedade a cultos e crenças impostos por terceiros 

c. Brincadeiras, prática de esportes e diversão 

d. Participação na vida familiar e comunitária, sem discriminação 

 

5. Segundo o Artigo 4º do ECA,  é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, 

garantir à criança e ao adolescente o(s) direito(s) a(à): 

a. Trabalhar sob condições insalubres 

b. Castigos físicos adequados 

c. Serviços públicos sem nenhuma prioridade 

d. Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, 

respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária 

 

 
 

6. O stress e o sedentarismo são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares que 

tanto causam morte em nosso país. Nesse sentido, a realização de atividades de socialização, lúdicas 

e de recreação, sem caráter utilitário contribuem para o bem estar individual e coletivo. Portanto, a 

Educação Física pode contribuir para: 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(10 questões) 
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I. Aumentar os conhecimentos sobre o corpo humano; 

II. Difundir informações de saúde para os alunos e familiares; 

III. Cultivar bons hábitos de higiene, alimentação e atividade física; 

IV. Compreender os benefícios da atividade física. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a. I, II e III 

b. I, II e IV 

c. II, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

7. Em relação à história da Educação Física no Brasil é correto afirmar: 

a. Até a década de 80, não foi objeto de políticas públicas ou programas de governo. 

b. Nas primeiras décadas do século XX, médicos e militares discordavam quanto à potencial 

colaboração da Educação Física para formar indivíduos fortes e sadios. 

c. Na década de 80 foi, frequentemente, utilizada politicamente em projetos para a melhoria da 

qualidade de vida do brasileiro onde a eficácia de sua contribuição pode ser tida como 

duvidosa. 

d. No início do século XX as instituições militares não viram na Educação Física uma ferramenta 

que pudesse colaborar no projeto de formar cidadãos fortes e dispostos a defender a pátria. 

 

8. Com relação à participação de alunos com necessidades especiais, assinale a alternativa incorreta: 

a. Deve-se em primeiro lugar, analisar o tipo de necessidade especial que esse aluno tem, pois 

existem diferentes tipos e graus de limitações. 

b. Para que esses alunos possam frequentar as aulas de Educação Física é necessário que haja 

orientação médica e, em alguns casos, a supervisão de um especialista em fisioterapia, um 

neurologista, psicomotricista ou psicólogo, pois as restrições de movimentos, posturas e esforço 

podem implicar riscos graves. 

c. 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, de respeito, de aceitação, sem preconceitos. 

d. A aula deve ser estruturada em função desses alunos, fazendo as adequações necessárias, 

onde os demais alunos devem se adequar a essas necessidades especiais, podendo assim 

entender e vivenciar a realidade do colega portador de necessidades especiais.  

 

9. Ao se trabalhar a iniciação esportiva com crianças de sete a dez anos, deve-se considerar: 

I. Exclusivamente os esportes coletivos; 

II. Como objetivo o rendimento ótimo e não o rendimento máximo; 

III. O resgate as brincadeiras que lembrem o esporte a ser ensinado. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a. I e II 

b. II e III 

c. I e III 

d. Todas as alternativas 

10. Os esportes, jogos, lutas e ginásticas existentes no Brasil são inúmeros e sempre são notícia nos 

meios de comunicação fazendo parte das atividades físicas. Assinale a alternativa que corresponde a 

atividades de brincadeiras populares: 
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a. Chute ao gol, amarelinha e pula corda. 

b. Esconde-esconde, mãe-da-rua e coelho-sai-da-toca. 

c. Capoeira, voleibol e pega-pega. 

d. Cabo-de-guerra, arremesso  de martelo e bambolê. 

 

11. Em relação às atividades físicas a serem trabalhados com crianças na educação infantil, assinale a 

alternativa incorreta: 

a. No plano motor, os conteúdos devem abordar a maior diversidade possível de possibilidades, 

ou seja, correr, saltar, arremessar, receber, equilibrar objetos, equilibrar-se, pendurar-se, 

arrastar, rolar, escalar, quicar bolas, bater e rebater com diversas partes do corpo e com 

objetos, nas mais diferentes situações; 

b. Os jogos e atividades de ocupação de espaço devem ter lugar de destaque nos conteúdos, pois 

permitem que se ampliem as possibilidades de se posicionar melhor e de compreender os 

próprios deslocamentos, construindo representações mentais mais acuradas do espaço; 

c. Devem ser abordados uma série de conteúdos, nas dimensões conceituais e procedimentais, 

favorecendo a iniciação esportiva através do contato com as regras rígidas dos esportes 

coletivos; 

d. É necessário que o aluno tenha acesso aos objetos como bolas, cordas, elásticos, bastões, 

colchões, alvos, em situações não competitivas, que garantam espaço e tempo para o trabalho 

individual. A inclusão de atividades em circuitos de obstáculos é favorável ao desenvolvimento 

de capacidades e habilidades individuais. 

12. Para Piaget, os jogos devem ser utilizados pelo professor de Educação Física como instrumento de 

fortalecimento do caráter e da ética. O autor classifica os jogos em três tipos, são eles: 

a. Faz de conta, do exercício e de regras. 

b. Simbólico, de regras e faz de conta. 

c. Recreativo, do exercício e faz de conta. 

d. Simbólico, do exercício e de regras. 

 

13. Com relação aos princípios e normas da didática desportiva, assinale a alternativa correta:  

I. Deve-se estar atento ao tempo útil da aula propondo exercícios que utilizem totalmente esse 

tempo; 

II. Não determinar rigidamente o tempo de duração e ritmo do exercício; 

III. Na realização dos exercícios, tentar envolver a maior quantidade possível de alunos.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a. I e II estão corretas 

b.  II e III estão corretas 

c. I e III estão corretas 

d.  Todas estão corretas 

 

14. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Educação Física é entendida como cultura corporal, 

diante do exposto, assinale a alternativa incorreta: 

a. O ser humano, desde suas origens, produziu cultura. Essa cultura é produzida através de 

atividades especificas, com objetivos específicos, para isso deve estar inserido num 

determinado contexto cultural. 

b. A cultura é o conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis pelo grupo: neles o indivíduo é 

formado desde o momento da sua concepção; nesses mesmos códigos, durante a sua infância, 

aprende os valores do grupo; por eles é mais tarde introduzido nas obrigações da vida adulta, 

da maneira como cada grupo social as concebe. 
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c. Dentre as produções da cultura corporal, algumas foram incorporadas pela Educação Física em 

seus conteúdos: o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta. Estes têm em comum a 

representação corporal, com características lúdicas, de diversas culturas humanas; todos eles 

ressignificam a cultura corporal humana e o fazem utilizando uma atitude lúdica. 

d. A Educação Física escolar pode sistematizar situações de ensino e aprendizagem que 

garantam aos alunos o acesso a conhecimentos práticos e conceituais. Para isso é necessário 

mudar a ênfase na aptidão física e no rendimento padronizado que caracterizava a Educação 

Física, para uma concepção mais abrangente, que contemple todas as dimensões envolvidas 

em cada prática corporal. 

 

15. A ação de planejar está presente no nosso dia a dia, estamos sempre planejando, quer em ações 

simples como escovar os dentes, até nas mais complexas como construir uma casa,  o 

desenvolvimento de uma região, o  planejamento pedagógico da  unidade escolar ou o plano de aula.  

Temos consciência que o ato de planejar é de suma importância, por que então alguns professores 

ainda resistem em utilizá-los em sua prática educativa? 

a. Segundo o texto o professor que apresenta resistência ao planejar é em decorrência do tempo 

mínimo. 

b. Quando planejamos nosso dia a dia, ainda que inconscientemente nossas decisões estão 

embasados em uma concepção de mundo. 

c. A experiência do professor se sobrepõe a necessidade de um plano de aula/atividade/cursos. 

d. Considerando que o plano de aula é decorrência do plano pedagógico da unidade, o professor 

deve segui-lo à risca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
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