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1. Paulo Freire na sua concepção pedagógica parte de alguns princípios que marcam, de forma clara e 

objetiva, o seu modo de entender o ato educativo. Considerando as características do pensamento 

desse autor, analise as afirmações a seguir. 

I. Ensinar é um ato que envolve a reflexão sobre a própria prática; 

II. Modificar a cultura originária é parte do processo educativo; 

III. Superar a consciência ingênua é tarefa da ação educativa; 

IV. Educar é um ato que acontece em todos os espaços da vida; 

V. Educar é transmitir o conhecimento erudito e universalmente reconhecido. 

Estão de acordo com o pensamento de Paulo Freire apenas as afirmações: 

a. I e II 

b. II e V 

c. I, III e IV 

d. I, IV e V 

 

2. A aprendizagem do desenvolvimento humano na perspectiva da Epistemologia Genética de Jean Piaget 

é caracterizada por quatro períodos: 

a. Desenvolvimento lógico, pensamento abstrato, pensamento reflexivo e pensamento crítico. 

b. Conflitos, acomodação, equilíbrio e abstração. 

c. Sensório-motor, operações informais, operações abstratas e pré-operações. 

d. Sensório-motor, pensamento pré-operatório, operações concretas e operações formais ou 

abstratas. 

 

3. Por letramento entende-se que todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto: 

a. Decorar todas as letras e palavras da sociedade grafocêntrica. 

b. Estado ou condição de quem não sabe apenas ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas 

sociais que usam a escrita. 

c. A apropriação da língua escrita, bem como a compreensão de que seu funcionamento necessita 

muito mais do que o simples desenvolvimento da motricidade, memorização e decorar sílabas. 

d. Aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita na sociedade. 

 

4. O currículo é considerado um mecanismo por meio do qual a escola define o plano educativo para a 

consecução do projeto global de educação de uma sociedade, realizando assim sua função social. 

Considerando o currículo na perspectiva crítica da Educação, avalie as afirmações a seguir. 

I. O currículo não é um fenômeno escolar que se desdobra em uma prática pedagógica expressa 

por determinações do contexto da escola; 

II. O currículo reflete uma proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre o 

ensino e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente e do ensino e 

aprendizagem; 

III. O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza intervenções, uma vez que o conteúdo é 

condição lógica do ensino; 

IV. O currículo é a expressão da harmonia de valores dominantes inerentes ao processo educativo. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a. I e IV 

b. II 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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c. I e III 

d. II e IV 

 

5. Na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o atendimento 

educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 

obrigatória em todos os níveis e modalidades de ensino. 

De acordo com os pressupostos da inclusão escolar expressos na referida Política, avalie as afirmações 

a seguir. 

I. A inclusão educacional expressa um paradigma fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis; 

II. A educação inclusiva prevê o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares; 

III. O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas; 

IV. O movimento mundial pela inclusão educacional é uma carta de intenções que prevê, a partir das 

próximas décadas, ações políticas de atendimento educacional especializado, que deve ocorrer 

em salas de aula diferenciadas, na mesma escola. 

É correto apenas o que se afirma em 

a. I e III e IV 

b. I, II, e III. 

c. I e IV 

d. II e IV 

 

 

 

 

6. 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. 

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. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(10 questões) 



Prefeitura Municipal de Ponte Alta – Processo Seletivo Edital 001/2014 – Professor de Ed. Física 

 

3 
 

7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem, em relação à metodologia aplicada nas aulas de 

Educação Física, exceto: 

a. 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. 

b. A Educação Física escolar deve dar oportunidades a todos os alunos para que desenvolvam 

suas potencialidades, desenvolvendo principalmente aquelas com melhor performance mas 

sempre de forma democrática, visando seu aprimoramento como seres humanos. 

c. É tarefa da Educação Física escolar, portanto, garantir o acesso dos alunos às práticas da 

cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer 

instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente. 

d. Independentemente de qual seja o conteúdo escolhido, os processos de ensino e 

aprendizagem devem considerar as características dos alunos em todas as suas dimensões 

(cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social). 

 

8. Sobre a história da Educação Física no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a. No século passado, a Educação Física esteve estreitamente vinculada às instituições militares 

e à classe médica assumindo uma função higienista, buscando promover o esporte de alto nível 

no país. 

b. Na década de 30, no Brasil, dentro de um contexto histórico e político mundial, com a ascensão 

das ideologias nazistas e fascistas, ganham força novamente as ideias que associam a 

eugenização da raça à Educação Física. 

c. Na década de 70, a Educação Física ganhou, mais uma vez, funções importantes para a 

manutenção da ordem e do progresso. O governo militar investiu na Educação Física em 

função de diretrizes pautadas no nacionalismo, na integração nacional e na segurança nacional, 

tanto na formação de um exército composto por uma juventude forte e saudável como na 

tentativa de desmobilização das forças políticas oposicionistas. 

d. Na década de 80 iniciou-se uma profunda crise de identidade nos pressupostos da Educação 

Física, onde o enfoque passou a ser o desenvolvimento psicomotor do aluno, tirando da escola 

a função de promover os esportes de alto rendimento. 

 

9. 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.  

 

10. Em relação aos conteúdos a serem trabalhados nas aulas de Educação Física no ensino fundamental, 

assinale a alternativa incorreta: 
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a. Consideram-se esporte as práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo, 

organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que regulamentam a atuação 

amadora e a profissional. 

b. Os jogos são realizados de forma competitiva, cooperativa, recreativa em situações festivas, 

comemorativas, de confraternização ou ainda no cotidiano, como simples passa tempo ou 

diversão. 

c. As lutas são disputas em que o(s) oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), mediante técnicas e 

estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na 

combinação de ações de ataque e defesa. 

d. As ginásticas são técnicas de trabalho corporal de caráter estritamente individualizado com 

regras e locais de prática específicos. 

 

11. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam três focos principais de avaliação na Educação Física. 

Assinale V para verdadeiro e F para falso: 

(__) É preciso observar primeiro se o estudante respeita o companheiro, como lida com as  próprias 

limitações (e as dos colegas) e como participa dentro do grupo.  

(__) Deve-se observar o saber fazer, o desempenho propriamente dito do aluno tanto nas 

atividades quanto na organização das mesmas. O professor deve estar atento para a realização 

correta de uma atividade e também como um aluno e o grupo formam equipes, montam um projeto 

e agem cooperativamente durante a aula.  

(__) É importante ter como foco principal da avaliação o desempenho físico do educando e se o 

mesmo participa de jogos esportivos que compõem a cultura dentro e fora da escola.  

(__) É necessário verificar como crianças e jovens relacionam elementos da cultura corporal 

aprendidos em atividades físicas com um conceito mais amplo, de qualidade de vida. 

 

A alternativa que contém o preenchimento correto é: 

a. V – V – F – V  

b. V – V – V – F 

c. F – V – F – V 

d. V – V – F – F  

 

12. “As aulas de Educação Física devem ser um agente de mudança social, contribuindo para diminuir as 

desigualdades e as injustiças sociais”. Esta premissa faz parte da abordagem: 

a. Sistêmica 

b. Desenvolvimentista 

c. Construtivista 

d. Crítico-superadora 

  

13. Das opções abaixo, qual é o conteúdo específico para Educação Física do primeiro ciclo? 

a. Participação na execução e criação de coreografias. 

b. Resolução de problemas corporais individualmente e em grupos. 

c. Auto avaliação de seu desempenho e dos demais, tendo como referência o esforço em si. 

d. Utilização de habilidades em situações de jogo e luta, tendo como referência de avaliação o 

esforço pessoal. 

 

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

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

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

Em Brasil (2006, p. 40) lê-se: muitas vezes os professores trocam o que seria o seu planejamento pela 

escolha de um livro didático. Quando isso acontece, na maioria das vezes esses professores acabam 

se tornando simples administradores do livro escolhido. Deixam de planejar seu trabalho a partir da 

realidade de seus alunos para seguir o que o autor do livro considerou como mais indicado. 

 

Nesse sentido, assinale a alternativa correta: 

a. Segundo o texto, o professor que adota um livro didático simplesmente se torna um 

administrador, observando a realidade de seus alunos. 

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

embasadas em uma concepção de mundo. 

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

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

deve segui-lo à risca. 

 

15. Preencha com verdadeiro (V) ou falso (F) e responda. 

Ao elaborar um plano de aula deve-se observar: 

(__) O conhecimento prévio dos alunos;  

(__) A relação intrínseca entre conteúdo e objetivos;  

(__) A flexibilidade frente a situações imprevistas;  

(__) O estritamente previsto no planejamento pedagógico da escola;  

(__) Metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem;  

(__) A sistematização das atividades com o tempo; 

(__) A universalização do planejamento independe do contexto sociocultural dos alunos. 

 

A alternativa que contém o preenchimento correto é: 

a. V, F, V, V, V, V, V 

b. V, V, V, F, V, V, F 

c. V, V, V, V, V; V; V 

d. V; F; V; V; F; V; F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 

Anotação das respostas 

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

               

 


