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Prefeitura Municipal de Paty do Alferes 

 
 
Processo Seletivo Coordenador de Núcleo e Coordenador Pedagógico. 
 
Nome:  _____________________________________________________ 
 
Identidade: ______________________________ 
 
Nº de Inscrição: ________________________ 
 
INSTRUÇÕES: 
1.  Somente abra este caderno após ler todas as instruções e quando for 
autorizado pelo(s) fiscal(is) de provas.  
 
2. Preencha os dados de identificação.  
 
3. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 (trinta) 
questões. Se não estiver completo, ou apresentar falhas, peça para 
substituí-lo, antes de responder a qualquer questão da prova.   
 
4. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, devendo ser 
assinalada apenas uma das alternativas, conforme solicitado em cada caso.  
 
5. Assinale a resposta de cada questão neste caderno, transferindo o 
resultado para o CARTÃO-RESPOSTA.  
 
6. A prova será corrigida pelo CARTÃO-RESPOSTA; este não pode 
apresentar rasuras, ou mais de uma alternativa assinalada em cada  
 
7. No CARTÃO-RESPOSTA, com caneta azul ou preta, responda cada 
questão, assinalando a alternativa escolhida.   
 
8. Não risque, não amasse, não dobre, não suje o CARTÃO-RESPOSTA, 
pois é  insubstituível.  
 
9. Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião, nem prestar 
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao 
candidato interpretar e decidir. 
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Conhecimentos Gerais 

XENOFOBIA: QUANDO O AMBIENTE É MOTIVO PARA DISCRIMINAR 
 

O resultado das eleições 2010 para o cargo de Presidente do Brasil, 
temos encontrado uma onda de comentários de cunho xenofóbico em sites 
onde a expressão de seus usuários é ilimitada. Embora não mais vivamos 
um período colonialista no país, a característica desses comentários – 
atribuindo uma inferioridade a todos aqueles que têm sua origem em uma 
determinada região do Brasil – é um claro resultado dos hábitos 
territorialistas presentes na sociedade até os dias de hoje. 

Desculpe-me, leitor, se o assunto tratado neste texto parece-lhe não ter 
vínculo com a temática ambiental. Contudo, não posso ignorar que a forma 
como somos criados integra um conjunto de fatores desencadeados no/pelo 
ambiente em que vivemos.  Nesse caso, então, refiro-me ao ambiente 
antropizado, ou seja, englobado pela forte presença da cultura humana. 
Seguindo essa ideia, a xenofobia, que é o preconceito ou a discriminação 
contra aqueles que não têm uma origem em comum com o discriminador, 
parece aproximar-se do assunto. O problema é quando ela está mais 
próxima do que imaginávamos. 

Desprovidos de qualquer fundamentação sociológica e munidos de uma 
superficial argumentação baseada em ideais – por que não? – nazistas de 
purificação da sociedade, um grupo bem amplo de usuários do Twitter vem 
expressando sua indignação com as pessoas nascidas no nordeste 
brasileiro.  

De acordo com esses usuários, que ignoram qualquer estatística sobre 
o resultado do segundo turno, o fato de a presidente do país ter sido eleita é 
culpa dos nordestinos. A justificativa que eles utilizam para atribuir essa 
culpa aos nordestinos circula em torno das propostas da vencedora – 
presentes no governo atual – a respeito das bolsas de auxílio. 

Sem questionar a ausência de fundamentos, até aí não poderíamos 
caracterizar de xenofobia tais comentários. Contudo, a intencionalidade dos 
comentários revela algo que, para a Constituição da República (artigo 5º, 
inciso XLII), é considerado um delito inafiançável e imprescritível. No artigo 
1º da lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, com redação determinada pela 
lei nº 9.459, de 13 de março de 1997, é possível ler o seguinte: “Serão 
punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional“. Para 
ilustrar, abaixo alguns dos comentários registrados por Kioshi, dono do blog 
HeartBeatz: 

“Nordestino não é gente, faça um favor a si próprio, mate um nordestino 
afogado”. 

“Pra que ser bonzinho? Vamos ser terroristas e sem grau de 
escolaridade são os requisitos necessários para ser presidente dessa m....... 
de Brasil”. 

“Brasileiros agora f........! isso é que dá dar direito de voto a nordestino”. 
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01. Considerando as ideias do texto, só NÂO é possível depreender que: 
a) Os comentários de cunho xenofóbico recrudesceram após os resultados 

do segundo turno das eleições presidenciais; 
b) Os usuários do site de relacionamentos atribuem certo grau de 

inferioridade ao povo nordestino. 
c) O conjunto de fatores desencadeados no/pelo ambiente em que 

vivemos advém da forma como fomos criados; 
d) A temática desenvolvida no texto não se vincula à temática ambiental, 

posto que se trata de mero preconceito. 
 
02.   Conforme os usuários do Twitter, a eleição de Dilma Rousseff à 

Presidência da República é culpa dos nordestinos. Isso se justifica, 
segundo o texto, porque: 

a) Faz parte de seu Programa de Governo a manutenção das bolsas de 
auxílio; 

b) O povo nordestino não possui discernimento político para eleger um 
presidente; 

c) A ação governamental da candidata eleita se baseia na amizade que 
dispensa ao ex-presidente Lula (um nordestino); 

d) Os resultados estatísticos do segundo turno da eleição presidencial 
apontam que a presidenta eleita só obteve votação expressiva na 
Região Nordeste do país. 

 
03.   Com base na Constituição Federal, o autor demonstra que a xenofobia 
é um crime inafiançável e imprescritível. No entanto, ao finalizar sua 
explanação, ele ilustra esse preconceito com alguns comentários contrários 
ao povo nordestino. Nesse caso, só NÃO é intenção do enunciador do texto:  
a) Comprovar que, mesmo sob risco de punição, os neonazistas não se 

intimidam; 
b) Instigar o leitor à reflexão sobre a patente segregação contra os 

nordestinos; 
c) Ratificar sua opinião de que essa estratificação é consequência da 

cultura discriminatória ainda existente no país; 
d) Justificar plenamente o comportamento dos “nazistas da purificação da 

sociedade”, isto é, o nordestino é, sem dúvida, de procedência inferior. 
 
 
04.  A Logomarca das Olimpíadas que serão realizadas no Rio de Janeiro 
remete a: 
 
a)   Três pessoas abraçadas em volta da cidade. 
b)   A beleza da nossa fauna. 
c)   Simbolismo a Arara Azul. 
d)   Nenhuma das opções anteriores. 
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05.   Para sensibilizar a sociedade na importância da preservação das 
florestas e agarantia da vida no planeta, a ONU declarou que 2011 será, 
oficialmente, o Ano Internacional das Florestas. A idéia é promover  ações 
que incentivem a conservação e a gestão sustentável de das florestas do 
planeta, mostrando a todos que a exploração das matas sem um manejo 
sustentável pode causar uma série de prejuízos para o planeta. Identifique a 
única alternativa correta relacionada ao prejuízo causado pela falta de 
manejo sustentável em florestas. 
a) O aumento da biodiversidade. 
b) O equilíbrio das mudanças climáticas. 
c) O estímulo a assentamentos legalizados. 
d) A ameaça à própria vida humana.  

 

06.  Em comemoração ao ano da biodiversidade, a revista Scientific 
Americam publicou uma edição especial intitulada “Brasil: maior 
biodiversidade do mundo”, na qual é citado que o referido país detém 20% 
da biodiversidade mundial. Tal tesouro ecológico está distribuído em seis 
grandes biomas. Identifique a alternativa que traz corretamente o nome 
destes biomas. 

a) Amazônia, Restinga, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. 
b) Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas.  
c) Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Floresta de 

Araucária. 
d) Amazônia, Restinga, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas.  
 
07.    Em abril de 2010 foram noticiadas ocorrências de erupções vulcânicas 
na Islândia causando caos aéreo por paralisar o funcionamento de 
aeroportos europeus. Identifique a única alternativa que corretamente 
justifica a ocorrência de tal fenômeno. 
a) As erupções vulcânicas assim como as enchentes e deslizamentos de 

terra fazem parte de um conjunto de fenômenos que representam os 
reflexos dos impactos causados pelas atividades humanas sobre o meio 
ambiente. 

b) As erupções vulcânicas são fenômenos naturais que ocorrem em 
diferentes locais e fazem parte da dinâmica do planeta, não estando 
relacionadas aos impactos causados ao meio ambiente pelas atividades 
humanas. 

c) As erupções vulcânicas são fenômenos naturais restritos ao Hemisfério 
Norte e no caso da Islândia, em particular, está relacionado ao aumento 
da extração de petróleo nas proximidades do Pólo Norte. 

d) As erupções vulcânicas são fenômenos naturais que ocorrem apenas 
no Hemisfério Norte e fazem parte da dinâmica do planeta, não estando 
relacionadas aos impactos causados ao meio ambiente pelas atividades 
humanas. 
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08.   Em 2012 Londres no Reino Unido e em 2016 o Rio de Janeiro, no 
Brasil sediarão os Jogos Olímpicos de Verão. Nas opções abaixo marque a 
que determina corretamente o ano e a sede dos quatro últimos eventos 
anteriores como esse:  
a) 2008/México, 2004/Atenas, 2000/Sídney e 1996/Barcelona.  
b) 2008/Pequim, 2004/Atenas, 2000/Sídney e 1996/Atlanta  
c) 2008/México, 2004/Pequim, 2000/Atlanta e 1996/Barcelona .  
d) 2008/Atlanta, 2004/Sídney, 2000/Atenas e 1996/Pequim 
 
 
09.  Preencha a coluna da direita com os números correspondentes as datas 
comemorativas nacionais.  Marque a opção que determine a ordem correta 
de cima para baixo. 
  

1) Tiradentes    (   ) 01º de Maio 
  2)  Proclamação da República       (   ) 21 de Abril 

 3)  Bandeira                                  (   ) 15 de Novembro 
 4)  Independência             (   ) 19 de Novembro 
 5) Trabalho     (   )  07 de Setembro 

           6) Índio      (   )  19 de Abril 
 

a) 5, 2,1, 4, 3, 6 
b) 3, 4,1, 2, 5, 6 
c) 4, 3, 6, 2, 5, 1 
d) 5, 1, 2, 3, 4, 6 

 
10.   Nascida em família de classe média alta, interessou-se pelos ideais 
socialistas durante a juventude, logo após o Golpe Militar de 1964. Iniciando 
na militância, integrou organizações que defendiam a luta armada contra o 
regime militar. Passou quase três anos presa entre 1970 e 1972, 
primeiramente na Operação Bandeirante (Oban), onde teria passado por 
sessões de tortura. Em 2002, participou da equipe que formulou o plano de 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva para a área energética. Posteriormente, 
nesse mesmo ano, foi escolhida para ocupar o Ministério de Minas e 
Energia, onde permaneceu até 2005, quando foi nomeada ministra-chefe da 
Casa Civil, em substituição a José Dirceu. O texto se refere a: 
a) Marina Silva     
b) Roseane Sarney     
c) Dilma Roussef 
d) Benedita da Silva   
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Conhecimentos Específicos 
 

11. Assinale a opção que apresenta uma das atividades físicas mais 
significativas para o homem antigo, utilizada como forma de expressar seus 
sentimentos, levando seus praticantes a acreditar estarem entrando em 
contato com o poder dos deuses: 
 

a) Caça; 
b) Jogos; 
c) Luta; 
d) Dança. 

 
12. Nas descrições de um treino de força utilizamos os conceitos de 
conjuntos e repetições. Para um trabalho que desenvolva a força máxima, 
usamos a combinação: 

 
a) Poucas repetições e carga leve; 
b) Poucas repetições e carga pesada; 
c) Muitas repetições e carga leve; 
d) Muitas repetições e carga média. 

 
13. A ginástica aeróbica é uma atividade proposta, em Educação Física, que 
envolve a mobilização de conceitos específicos  
A seguir, quatro deles são elencados. Leia com atenção e verifique se a 
definição corresponde verdadeiramente a cada respectivo conceito:  
 
I.  “INTENSIDADE”: É o grau de esforço momentâneo necessário à 
realização de um exercício, traduzido pela quantidade de energia utilizada 
na sua execução, representada, no caso da ginástica aeróbica, pelo 
percentual de Frequência Cardíaca (FCM).  
II.   “VOLUME”: É a quantidade de trabalho realizado, representada pela 
duração e frequência das sessões.  
III.  “RESISTÊNCIA AERÓBICA”: É a capacidade de realizar movimentos 
por um curto período de tempo, com utilização predominante de 
mecanismos aeróbios (que ocorrem na presença do oxigênio) de produção 
de energia.  
IV.  “MOVIMENTOS DE BAIXO IMPACTO”: São aqueles em que pelo 
menos um dos pés permanece em contato com o solo ou bem próximo dele. 
Exemplos: marcha, saltitos, elevação de joelhos, grapevines (deslocamento 
lateral cruzado, deslocamento lateral em 4 tempos)  
Considerando conceitos e definições elencados acima, assinale a alternativa 
correta:  
 
     a)  I, II e IV estão corretas.  
     b)  Somente I e IV estão corretas.  
     c)  II, III e IV estão corretas.  
     d)  I, II e III estão corretas.  
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14. Podemos dividir as competições, quanto às suas formas, em dois tipos: 
Torneio e campeonato. Torneio define-se como uma competição: 
 
a) De caráter eliminatório, realizada num tempo relativamente longo; 
b) De caráter eliminatório, realizado num tempo relativamente curto; 
c) De caráter eliminatório, em que todos os concorrentes se enfrentam; 
d) Em que todos os concorrentes se enfrentam pelo menos uma vez. 

 
 
15. Em relação as diferenças entre Jogos Competitivos e Jogos 
Cooperativos podemos afirmar:  
 

I)  Os jogos cooperativos são jogos cujos objetivos são para um 
bem comum, através deles podemos estimular o 
desenvolvimento de atitudes positivas. 

II) A competição e a cooperação são diferentes na forma em que é 
interpretado o ato de “ganhar”, a forma em que se ganha, e a 
forma na qual se valoriza a vitória. 

III) Os jogos cooperativos vem com a intenção de compartilhar, unir 
pessoas, despertar coragem para correr riscos com pouca 
preocupação com o fracasso e sucesso. 

IV) Os jogos competitivos a situação de rivalidade impõem aos 
indivíduos, a aceitação do vencer ou perder provocando com isso 
a sensação de angústia e agressividade. 

Considerando as afirmações acima assinale a alternativa correta. 
a) Todas estão corretas 
b) Somente a I e II estão corretas 
c) Somente  a IV está errada 
d) Todas estão erradas 

 
 
16.  O Decatlo é uma prova do Atletismo praticada por homens onde vence 
o atleta que conseguir maior pontuação no geral das provas. Nas opções 
abaixo destacamos algumas modalidades que pertencem a prova. Assinale 
a alternativa onde uma das alternativas é incorreta 
 
     a)   100 metros rasos, 110 metros com barreira e salto em distância. 
     b)   Salto em altura, 400 metros e lançamento de disco. 
     c)   Salto com vara, lançamento de dardo e 800 metros. 
     d)   Lançamento de peso, lançamento de disco e 400 metros. 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Segundo Tempo 2011 Página 8 
 

17. O esporte ou desporto é definido por Georges Magnane como uma 
atividade de lazer cuja predominância é o esforço físico, participando 
simultaneamente do jogo e do trabalho.  
Para essa concepção, é correto afirmar que ela deve ser praticada:  
 
    a)   De forma lúdica, regulada por convenção das partes instituídas por 
acordo, e suscetível de transformar-se em atividade comercial.  
    b)    De maneira competitiva, comportando regulamentos e instituições 
específicas, e suscetível de transformar-se em atividade profissional.  
    c) Em grandes eventos competitivos, comportando regras e 
federações/confederações, e arrecadadora de grandes rendas.  
    d)  Em megaeventos, comportando competições e shows, 
regulamentados por legislações específicas.  
 

18.  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino 
Fundamental, o trabalho na área de Educação Física tem seus fundamentos 
nas concepções de: 
 
    a)  Educação corporal global 
    b)  Movimento corporal 
    c) Cultura do movimento 
    d)  Corpo e movimento  
 
 
19.  Em um jogo de Basquete o jogador recebe a bola com os dois pés no 
chão. Seu primeiro movimento determina seu pé direito como Pé de Pivô. 
Antes de retirar esse pé do chão, iniciando uma progressão, ele executa um 
drible com a bola.  
O que deveria fazer o árbitro do jogo. 
 

a)  Marcar falta de ataque 
b)  Marcar sobrepasso (andar) determinando a reposição lateral pela 

equipe adversária. 
c)  Manteria o jogo em andamento já que não houve infração a regra. 
d)  Determinaria arremesso de dois lances livres a equipe adversária. 

 
20.  A Ginástica Rítmica é uma atividade muito rica e dotada de grande 
versatilidade, oferece inúmeras formas de exploração de movimentos físicos 
e estéticos e contribui com o desenvolvimento e/ou aprimoramento do 
esquema corporal. 
Podemos afirmar que seus aparelhos oficiais são: 
 

a)  Corda, fita, plinto e maça e arco. 
b)  Arco, fita, maça, corda e bola. 
c)  Bola, corda, plinto, maça e arco. 
d)  Massa, mola, corda, arco e fita. 
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21  No ano de 1895 foi criado na Associação Cristã de Moços de Holyoke, 
Massachusetts, EUA por William George Morgam um esporte que visava, 
dentre outras coisas, diminuir a possibilidade de lesões corporais.  
Marque a alternativa que determina esse esporte. 
 
a)   Ténis de mesa 
b)   Boliche 
c)   Badminton 
d)   Voleibol 
 
22.  Dentre as opções apresentamos um esporte coletivo que, em função da 
sua forma do jogar e suas regras, tem um perfil mais educacional por 
estimular a solidariedade, Qual é este esporte? 
 
a)   Basquete. 
b)   Futsal. 
c)    Voleibol 
d.).  Handebol 
 
 
23. O Decreto Lei Nº 1044 de 21 de Outubro de 1969 amparado pelo Ato 
Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de 1968, dispensa o aluno das aulas 
práticas de Educação Física cujo o documento que acoberta aluno é: 
 
a)   Declaração do trabalho. 
b)   Maior de 30 anos, cópia do Registro Civil ou RG. 
c)   Declaração da Corporação Militar a qual esta servindo. 
d)   Atestado Médico com o CID. 
 
 
24. A proposta do esporte educacional consiste em uma 
abordagem pedagógica que: 
 
a)   Transforme alunos em atletas competitivos. 
b)   Dê visão geral de todos os esportes e sinta a sua prática de forma lúdica 
como um processo na formação da cidadania do aluno. 
c)   Descubra alunos com potencial esportivo a ser desenvolvido 
precocemente. 
d)   Trabalhe temas esportivos como esportes não formais. 
 
25. O Futsal na sua popularidade é um dos esportes mais preferidos no 
meio estudantil. Levando-se em consideração a sua popularidade podemos 
afirmar que o país de origem do Futsal é: 
 
a)   Argentina. 
b)   Paraguai. 
c)   Uruguai. 
d)   Brasil. 
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26.  De acordo com conceitos estabelecidos nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Educação Física podemos afirmar que: 
 

a) O esporte, dança, luta e ginástica são atividades meramente ligados 
a saúde não contribuindo ou pouco influenciando o aperfeiçoamento 
da cidadania ou difundindo a ética e a moral. 

b) O trabalho na área da Educação Física tem seus fundamentos nas 
concepções de corpo e movimento. Ou, dito de outro modo, a 
natureza do trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação 
com a compreensão que se tem desses dois conceitos. 

c) A área de Educação Física hoje contempla conhecimentos 
específicos que não influenciam as atividades culturais de 
movimento.  

d) Os alunos podem compreender que os esportes e as demais 
atividades corporais devem ser privilégio apenas dos esportistas ou 
das pessoas em condições de pagar por academias e clubes.  

 
27.  O Plano de aula e uma ferramenta importante e indispensável para o 
bom desempenho de professores e alunos. 
No caso de Educação Física marque a opção que não está correta  
 

a) O Plano de aula determina todo o conteúdo programático que deverá 
ser aplicado no ano letivo. 

b) Na determinação do objetivo deve-se considerar o que o aluno 
deverá entender e executar ao final da aula, estabelecendo-se 
progressivamente etapas com conteúdo e o tempo de cada uma 
delas. 

c) Na maioria das vezes pode-se desconsiderar o planejamento do 
material/equipamento a ser utilizado. 

d) O elemento denominado “Volta a Calma” deverá ser aplicado 
intermitentemente a cada final exercício ou jogo educativo no 
decorrer da aula. 

28. Das informações a seguir, apenas uma está CORRETA. Assinale-a:  
 
    a) O ensino da Educação Física não deve viabilizar uma aprendizagem 
relacionada a valores, atitudes, normas, princípios e ao movimento.  
   b)  A Educação Física, como componente curricular da educação básica, 
facultativa e gratuita nas escolas públicas, poderia contribuir para a 
formação plena do aluno.  
  c)  A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 
aliada à liberdade e ao respeito às diferenças individuais, não são princípios 
que devem nortear a prática da Educação Física.  
  d)  A privação de um direito, independentemente da razão, em certo 
sentido aliena o indivíduo de seu contexto social, além de  contribuir para o 
rebaixamento de sua auto-estima. 
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29.  Quantas regras existem para disciplinar o jogo de 
Futsal? 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
 a)   13 regras. 
 b)   14 regras. 
 c)   17 regras. 
 d)  16 regras. 
 
 
30.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é quem normatiza a educação 
a nível nacional e fundamentado nesta lei as Secretarias de Educação 
Estaduais podem elaborar documentos sobre o funcionamento das aulas de 
Educação Física da rede pública. A este documento podemos chamar de: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a)   Comunicado. 
b)   Resolução. 
c)   Instrução Normativa. 
d)   Memorando. 
 
 
 
 
 
 


