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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) O vocábulo destacado no trecho “são alguns dos assuntos que serão 
abordados nos dois dias de capacitação”, classifica-se como pronome, pois 
serve para substituir o substantivo “assuntos”.

(d) A contração destacada na oração “que ocorre no auditório da Unopar, 
em São Félix do Coribe.” contém um artigo responsável pela indefinição ou 
generalização do sentido do substantivo “auditório”.

(e) O vocábulo destacado na construção “agentes de desenvolvimento lo-
cal” é um advérbio de lugar.

QUESTÃO 04

Com base no contexto em que foi empregado, pode-se dizer que o vocá-
bulo destacado no trecho “Transparência municipal, licitações e contratos, 
fomento às cooperativas e a geração de emprego e renda nos municípios” 
significa:

(a) estímulo.

(b) cobrança.

(c) venda.

(d) empenho.

(e) direito.

QUESTÃO 05

Tendo como referência as regras de acentuação vigentes, assinale a alter-
nativa correta.

(a) Assim como “grátis”, também são acentuados os vocábulos gratuíto e 
gratuítamente.

(b) Ao contrário de “Fênix”, não devem ser acentuados os vocábulos torax 
e climax.

(c) A regra que acentua “secretários” é a mesma que orienta a acentuação 
do vocábulo destacado na oração Seremos funcionários do órgão Secretá-
ria  Municipal de Saúde de São Félix do Coribe.

(d) Ao contrário de “econômicos”, não devem ser acentuados os vocábulos 
economia e economicamente.

(e) Os vocábulos “econômicos” e “câmaras” são acentuados por regras di-
ferentes.

QUESTÃO 06

Acerca dos fonemas que constituem os vocábulos destacados no período 
“Transparência municipal, licitações e contratos, fomento às cooperativas 
e a geração de emprego e renda nos municípios são alguns dos assuntos 
que serão abordados nos dois dias de capacitação, que ocorre no auditório 
da Unopar, em São Félix do Coribe.

(a) Todos eles apresentam ditongo.

(b) Três deles apresentam ditongo e apenas um apresenta hiato.

(c) Dois deles apresentam ditongo e os outros dois apresentam hiato.

(d) Todos eles apresentam hiato.

(e) Três deles apresentam hiato e apenas um apresenta ditongo.

QUESTÃO 07

De acordo com as regras para o uso da vírgula, apenas uma alternativa a 
seguir apresenta corretamente outra redação para o período “Os gesto-
res e servidores municipais do Oeste Baiano participam nesta quinta e 
sexta-feira (30 e 31/08) do Encontro Regional de Orientação promovido 
pela União dos Municípios da Bahia (UPB).”.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1
São Felix do Coribe sedia encontro de gestores do Oeste Baiano

 Os gestores e servidores municipais do Oeste Baiano participam 
nesta quinta e sexta-feira (30 e 31/08) do Encontro Regional de Orientação 
promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB).
 Transparência municipal, licitações e contratos, fomento às coo-
perativas e a geração de emprego e renda nos municípios são alguns dos 
assuntos que serão abordados nos dois dias de capacitação, que ocorre no 
auditório da Unopar, em São Félix do Coribe.
 Inteiramente grátis, o encontro regional é voltado para prefeitos, 
vereadores, secretários de administração, finanças, desenvolvimento eco-
nômico, procuradores, agentes de desenvolvimento local, técnicos das pre-
feituras e das câmaras municipais.

Disponível em:<http://www.oesteacontece.com.br/site/?p=1767#more-1767>. Acesso em: 17 ago. 2016, 

fragmento, com adaptação.

QUESTÃO 01

Relacionando a mensagem do texto à linguagem nele utilizada, pode-se 
afirmar que o autor recorre predominantemente à função da linguagem 
denominada

(a) emotiva ou expressiva, pois valoriza as suas impressões pessoais sobre 
o evento em pauta.

(b) referencial, pois o seu foco é reproduzir, de modo objetivo e impessoal, 
informações sobre o evento em pauta.

(c) apelativa, pois está centrado no leitor e busca convencê-lo a participar 
do evento em pauta.

(d) poética, pois explora a sonoridade e a musicalidade das palavras com a 
finalidade de tornar a mensagem mais expressiva.

(e) metalinguísitca, pois o seu interesse principal é definir alguns conceitos 
relativos ao evento em pauta.

QUESTÃO 02

Considerando as informações do texto e as relações entre elas, é possível 
afirmar que

(a) o autor aborda um evento que já havia sido realizado.

(b) o Encontro Regional de Orientação dirigia-se ao público em geral.

(c) o público-alvo do Encontro Regional de Orientação era apenas os gesto-
res e servidores do município de São Félix do Coribe. 

(d) o Encontro Regional de Orientação oferecia matrícula totalmente grátis 
apenas para os servidores municipais que ocupam cargos hierarquicamen-
te inferiores ao de prefeito.

(e) os parágrafos estão dispostos em uma sequência que acrescenta grada-
tivamente novas informações à mensagem expressa pelo título.

QUESTÃO 03

A respeito das classes de palavras, locuções e contrações utilizadas no texto, 
assinale a alternativa correta.

(a) A locução destacada no trecho “Os gestores e servidores municipais do 
Oeste Baiano” exerce a função de um substantivo, pois acompanha e espe-
cifica o sentido dos adjetivos “gestores” e “servidores”.

(b) Os vocábulos destacados no trecho “participam nesta quinta e sex-
ta-feira” funcionam como numerais, pois indicam ideia de quantidade.
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(a) coordenada sindética explicativa.

(b) coordenada sindética comparativa.

(c) subordinada adverbial comparativa.

(d) subordinada adverbial de lugar.

(e) subordinada adjetiva restritiva.

QUESTÃO 10

De acordo com as regras da norma-padrão e as questões gramaticais que 
envolvem o texto, assinale a alternativa correta.

(a) Caso o autor resolvesse substituir a oração “reside numa casa” (1º pará-
grafo) pela redação reside num casebre, o sentido original seria preservado.

(b) Seria inadequada a inclusão do pronome pessoal ele imediatamente an-
tes do verbo destacado na oração “Filho de Antônio José de Oliveira, o “Antô-
nio Mallero”, e Rosa de Oliveira, nascidos em Ibipitanga, cidade do Território 
do Paramirim, migrou para Jaborandi em 1966” (1º parágrafo).

(c) O pronome possessivo destacado nas passagens “No seu ateliê” e “Seus 
trabalhos” (2º parágrafo) faz referência a termos diferentes citados no pa-
rágrafo anterior.

(d) O pronome demonstrativo destacado na oração “além de promover en-
contros de grupos de reis e fazer documentários em vídeo dessas ativida-
des.” (2º parágrafo) não poderia ser substituído pela forma daquelas.

(e) Caso resolvesse substituir o vocábulo destacado no fragmento “Tam-
bém faz um trabalho com dança de quadrilha junina” (3° parágrafo) pela 
forma  aumentativa trabalhão, o autor passaria a fazer uma referência de-
preciativa ao trabalho realizado por Chico Mallero.

QUESTÃO 11

Com base apenas nas regras de concordância prescritas pela norma-padrão, 
considere a oração “Seus trabalhos podem ser apreciados nas praças de São 
Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória” e assinale a alternativa correta.

(a) O autor poderia, caso julgasse conveniente, empregar a forma Bastantes 
no lugar do pronome “Seus”.

(b) Caso o autor tivesse empregado a expressão Grande parte dos seus tra-
balhos no lugar do termo “Seus trabalhos”, a construção “podem ser apre-
ciados” deveria obrigatoriamente ser mantida.

(c) Sem considerar o sentido original, outra redação possível para o trecho 
“Seus trabalhos podem ser apreciados” seria Mais de um dos seus trabalhos 
podem ser apreciados.

(d) Caso o autor acrescentasse, logo após o termo “trabalhos”,  a construção 
e sua história de vida, a nova redação deveria ser Seus trabalhos e a sua his-
tória de vida pode ser apreciado nas praças de São Félix do Coribe e Santa 
Maria da Vitória.

(e) O autor deveria ter empregado a construção na praça em vez da redação 
“nas praças”.

QUESTÃO 12

Do ponto de vista sintático, assinale a alternativa correta referente ao pe-
ríodo “No seu ateliê, desenvolve trabalhos de pintura, música e escultura 
com diversos tipos de materiais: madeira, ferro, fibras com resina acrílica, 
cimento, concreto, barro, enfim, todo o tipo de material.”.

(a) O período contém duas orações.

(b) O termo “No seu ateliê” funciona como adjunto adnominal.

(c) O sujeito  de “desenvolve” é indeterminado.

(a) Os gestores e servidores municipais do Oeste Baiano, participam nesta 
quinta e sexta-feira (30 e 31/08) do Encontro Regional de Orientação pro-
movido pela União dos Municípios da Bahia (UPB).

(b) Os gestores e servidores municipais do Oeste Baiano participam, nesta 
quinta e sexta-feira (30 e 31/08), do Encontro Regional de Orientação pro-
movido pela União dos Municípios da Bahia (UPB).

(c) Os gestores e servidores municipais, do Oeste Baiano, participam nesta 
quinta e sexta-feira (30 e 31/08), do Encontro Regional de Orientação pro-
movido pela União dos Municípios da Bahia (UPB).

(d) Os gestores e servidores municipais, do Oeste Baiano participam nesta 
quinta e sexta-feira (30 e 31/08) do Encontro Regional de Orientação pro-
movido pela União dos Municípios da Bahia (UPB).

(e) Os gestores e servidores, municipais do Oeste Baiano, participam nesta 
quinta e sexta-feira (30 e 31/08) do Encontro Regional de Orientação pro-
movido, pela União dos Municípios da Bahia (UPB).

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 08 a 15.

Texto 2
Casa Mallero- Um marco da cultura em São Félix do Coribe

 Francisco Antônio de Oliveira, 59, mais conhecido como “Chico 
Mallero”, reside numa casa que mais parece um castelo. Filho de Antônio 
José de Oliveira, o “Antônio Mallero”, e Rosa de Oliveira, nascidos em Ibipi-
tanga, cidade do Território do Paramirim, migrou para Jaborandi em 1966 
e, posteriormente, para São Félix do Coribe, em 1978. Chico herdou de seu 
pai, também artesão e marceneiro, fabricante de malas, o talento e o apelido 
“Mallero”, nome que se tornou sobrenome da família e descendentes, filhos, 
netos e sobrinhos.
 No seu ateliê, desenvolve trabalhos de pintura, música e escultura 
com diversos tipos de materiais: madeira, ferro, fibras com resina acrílica, 
cimento, concreto, barro, enfim, todo o tipo de material. É um entusiasta 
das festas de reisado, além de promover encontros de grupos de reis e fazer 
documentários em vídeo dessas atividades. Seus trabalhos podem ser apre-
ciados nas praças de São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória e o docu-
mentário sobre o I Encontro de reisado pode ser visto no site da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Coribe.
 Também faz um trabalho com dança de quadrilha junina com o 
grupo “Fulô do Cerrado”. Para este ano, adotou o tema “O vapor e os misté-
rios do Rio” envolvendo cerca de sessenta pessoas entre atores e bailarinos. 
Além disso,  mantém também o grupo “Reis de São Francisco”.

Por Rubens Alves da Silva. Disponível em:<http://culturanabaciadoriocorrente.blogspot.com.br/2015/04/

casa-mallero-um-marco-da-cultura-em-sao.html>. Acesso em: 11 ago. 2016, fragmento, com adaptaçoes.

QUESTÃO 08

A partir da leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

(a) O conteúdo do texto não justifica o sentido da expressão “marco da cul-
tura em Sâo Félix do Coribe” (título).

(b) A oração “Chico herdou de seu pai, também artesão e marceneiro” (1º 
parágrafo) permite concluir que a mão de Chico Mallero também trabalha-
va com artesanato e marcenaria.

(c) A ideia principal do texto pode ser resumida pelo período “Filho de An-
tônio José de Oliveira, o “Antônio Mallero”, e Rosa de Oliveira, nascidos em 
Ibipitanga, cidade do Território do Paramirim, migrou para Jaborandi em 
1966 e, posteriormente, para São Félix do Coribe, em 1978.” (1º parágrafo).

(d) Embora seja um artista versátil, Chico Mallero destaca-se, principal-
mente, como coreógrafo e bailarino.

(e) “O vapor e os mistérios do Rio” foi o tema escolhido por Chico Mallero 
para o grupo de quadrilha junina “Fulô do Cerrado”, que neste ano envolveu 
cerca de sessenta pessoas entre atores e bailarinos.

QUESTÃO 09

Conforme as relações sintáticas que constituem o trecho “reside numa casa 
que mais parece um castelo.”, a oração destacada classifica-se como
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(d) O verbo “desenvolve” é transitivo direto.

(e) O termo “madeira, ferro, fibras com resina acrílica, cimento, concreto, 
barro” exerce a função de complemento nominal.

QUESTÃO 13

Quanto ao sentido das palavras e expressões empregadas no texto, assinale 
a alternativa correta.

(a) A figura de linguagem denominada antítese foi utilizada no período 
“Francisco Antônio de Oliveira, 59, mais conhecido como “Chico Mallero”, 
reside numa casa que mais parece um castelo.”, pois o autor estabelece uma 
oposição entre “casa” e “castelo”.

(b) O verbo do trecho “migrou para Jaborandi em 1966 e, posteriormente, 
para São Félix do Coribe, em 1978.” foi empregado no sentido conotativo, 
pois exemplifica uma metáfora.

(c) A costrução destacada no trecho “No seu ateliê, desenvolve trabalhos de 
pintura, música e escultura com diversos tipos de materiais” é um exem-
plo de hipérbole, pois sugere um exagero proposital do autor sobre a quan-
tidade de material utilizado por Chico Mallero para realizar o seu trabalho.

(d) O verbo do trecho “Para este ano, adotou o tema” foi utilizado no sentido 
conotativo, pois representa uma prosopopeia ou personificação.

(e) A linguagem do texto é predominantemente denotativo, pois o autor 
valorizou o sentido original, literal das palavras e expressões.

QUESTÃO 14

A oração “Para este ano, adotou o tema O vapor e os mistérios do Rio", na 
voz passiva, corresponde à redação

(a) Adotaram o tema “O vapor e os mistérios do Rio” para este ano.

(b) O tema adotado por ele para este ano foi “O vapor e os mistérios do Rio”.

(c) O tema que ele adotou para este ano foi “O vapor e os mistérios do Rio”.

(d) Ele adotou o tema “O vapor e os mistérios do Rio” para este ano.

(e) O tema “O vapor e os mistérios do Rio” adotou ele para este ano.

QUESTÃO 15

Caso o autor decidisse, de acordo com as regras prescritas pela norma-pa-
drão sobre a regência verbal, substituir o verbo destacado no trecho “Tam-
bém faz um trabalho com dança de quadrilha junina com o grupo” por

(a) zela, a nova redação deveria ser Também zela por um trabalho com dan-
ça de quadrilha junina com o grupo.

(b) preside, a nova redação deveria ser Também preside de um trabalho 
com dança de quadrilha junina com o grupo.

(c) orienta, a nova redação deveria ser Também orienta a um trabalho com 
dança de quadrilha junina com o grupo.

(d) visa, a nova redação deveria ser Também visa por um trabalho com dan-
ça de quadrilha junina com o grupo.

(e) dispensa, a nova redação deveria ser Também dispensa de um trabalho 
com dança de quadrilha junina com o grupo.

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 16 a 20.

Texto 3

CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE AO

DIAGNÓSTICO PRECOCE
PRESERVA A VIDA

  Disponível em:<http://oexclusivo.com.br/noticias/destaques/sao-felix-do-coribe-agora-e-a-vez-dos-homens-

-caminhada-novembro-azul-abrace-esta-causa/>. Acesso em: 12 ago. 2016.

QUESTÃO 16

O texto divulga uma campanha que tem como finalidade principal

(a) informar a população da existência do câncer de próstata.

(b) explicar alguns procedimentos que devem ser adotados para o diagnós-
tico precoce do câncer de próstata.

(c) persuadir o seu público-alvo a aderir a uma campanha de combate ao 
câncer de próstata.

(d) comover a população masculina com informações sobre o sofrimento 
dos pacientes que tiveram câncer de próstata.

(e) alertar os homens em geral quanto aos sintomas do câncer de próstata.

QUESTÃO 17

Caso o enunciado “Campanha mundial de combate ao câncer de próstata” 
fosse substituído, em conformidade com a norma-padrão, pela redação

(a) Fique atento à campanha mundial de combate ao câncer de próstata, o 
uso do sinal indicativo de crase estaria inadequado.

(b) Campanha mundial voltada à luta contra o câncer de próstata, o uso do 
sinal indicativo de crase estaria adequado.

(c) Campanha mundial para combater à doença denominada câncer de 
próstata, o uso do sinal indicativo de crase estaria adequado.

(d) Fique atento à esta campanha mundial de combate ao câncer de prósta-
ta, o uso do sinal indicativo de crase estaria adequado.

(e) Una-se à campanha mundial de combate ao câncer de próstata, o uso do 
sinal indicativo de crase estaria inadequado.

QUESTÃO 18

Todas as alternativas a seguir contêm deduções compatíveis com a mensa-
gem expressa pelo período “Diagnóstico precoce preserva a vida”. Entre-
tanto, em apenas uma delas o vocábulo destacado está empregado corre-
tamente. Assinale-a.

(a) É necessário fazer o exame por que o diagnóstico precoce preserva a 
vida.

(b) A vida pode ser ameaçada senão for feito o diagnóstico precocemente.

(c) O mau pode se propagar quando o diagnóstico é feito tardiamente.

(d) A fim de se preservar a vida, o diagnóstico deve ser feito precocemente.

(e) É importante que o diagnóstico seja feito há tempo de se preservar a 
vida.
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QUESTÃO 19

A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer 
qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. 
Com base nessa informação, assinale a alternativa que exemplifica esse pro-
cesso considerando a palavra “precoce”, que foi empregada como adjetivo 
no texto.

(a) Em São Félix do Coribe, o precoce sofre mais do que o retardado.  

(b) Fui considerado pelos são-felenses precoce demais para entender de 
política.

(c) São Félix do Coribe é uma cidade que vivenciou o desenvolvimento pre-
cocemente.

(d) O rapaz de São Félix do Coribe é um universitário precoce.

(e) Por ser precoce, São Félix do Coribe conheceu muito cedo as consequên-
cias do progresso.

QUESTÃO 20

Tendo como referência a norma-padrão, assinale a alternativa correta.

(a) Caso o autor resolvesse substituir a oração “Diagnóstico precoce pre-
serva a vida” pela redação Se lembre de que diagnóstico precoce preserva a 
vida, a colocação do pronome Se estaria correta.

(b) A divisão silábica dos vocábulos “mundial” e “diagnóstico” é, respectiva-
mente, mun-dial e di-a-gnós-ti-co.

(c) Assim como “precoce” e “preserva”, também está grafado corretamente 
o vocábulo predatado.

(d) O vocábulo “próstata” também admite a grafia próstrata.

(e) O vocábulo “vida” apresenta o mesmo número de fonemas e letras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

De acordo com a Emenda 001 à Lei Orgânica do Município de São Félix do 
Coribe, assinale a opção que corresponde à descrição das atividades e ser-
viços essenciais:

(a) Aqueles cuja interrupção poderia por em perigo a economia local.

(b) Aqueles cuja interrupção poderia por em perigo a vida, segurança e 
saúde da população.

(c) Aqueles cuja interrupção poderia por em perigo a identidade cultural 
da população.

(d) Aqueles cuja interrupção poderia por em perigo a integridade da fauna 
e flora local.

(e) Aqueles cuja interrupção poderia por em perigo a alegria e espontanei-
dade da população.
 

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que corresponde às características a serem observa-
das na fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório, de acordo com a Emenda 001 à Lei Orgânica de São 
Félix do Coribe:
 
I. A média mundial de remuneração específica do serviço prestado.

II. A natureza geral de responsabilidade e a complexidade dos cargos com-
petentes de cada carreira.

III. Os requisitos para investidura.

IV. As peculiaridades dos cargos.

V. A idade do funcionário público.
 
(a) itens III, IV e V

(b) itens II, IV e V

(c) itens I, II e IV.

(d) itens I, III e V.

(e) itens II, III e IV.

QUESTÃO 23

A avaliação em Educação Física ainda é bastante frágil no que tange a au-
xiliar os alunos a se desenvolverem como cidadãos críticos, autônomos e 
conscientes. Com base nessa afirmativa, classifique as assertivas a seguir 
em falsas (F) ou verdadeiras (V), e depois marque a opção correspondente:

I) Estudos sobre Avaliação em Educação Física estão direcionados por um 
único referencial, tendo como foco os métodos e técnicas usadas nas mais 
diversas formas de intervenção nas aulas, criando-se testes, materiais e sis-
temas que possuem critérios classificatórios e diagnósticos (físicos, psico-
lógicos, emocionais e cognitivos);

II) Importantes reflexões sobre Avaliação em Educação Física são oculta-
das num modelo tradicional de ensino, pois nesse contexto, em geral, há 
um reforço da função seletiva, disciplinadora e meritocrática que a mesma 
assume na escola;

III) A avaliação do processo ensino-aprendizagem numa perspectiva críti-
ca de ensino vai muito além de aplicar testes, coletar medidas e classificar 
alunos; para chegar a essa compreensão, é necessário considerar que a ava-
liação do processo ensino-aprendizagem deve estar relacionada ao projeto 
pedagógico da escola;

IV)  Obtendo dados da observação sistemática das aulas de Educação Física, 
verifica-se que a avaliação tem sido entendida e tratada, predominantemen-
te, por professores e alunos para atender meras exigências burocráticas e 
da legislação vigente, bem como selecionar atletas para competições nacio-
nais e internacionais em parceria com o COB (Comitê Olímpico Brasileiro);

A resposta correta é:

(a) I e IV são verdadeiras

(b) Todas as alternativas são falsas

(c) II, III e IV são verdadeiras

(d) I e III são falsas

(e) II e III são verdadeiras

QUESTÃO 24

Marque a seguir a ÚNICA OPÇÃO que corretamente está associada à Abor-
dagem Pedagógica Desenvolvimentista:

(a) Existe nessa abordagem a busca de uma solução para os problemas so-
ciais por meio da reflexão consciente que surge na aprendizagem do movi-
mento, entendendo o ser humano como um todo indivisível.

(b) A separação aprendizagem do movimento e aprendizagem através do 
movimento é possível em nível de fenômeno, e dessa forma pode ser feita 
uma melhor análise da capacidade de controlar o movimento e a aplicação 
desse mesmo movimento.

(c) O movimento é o principal meio e fim da Educação Física, e sua função 
não é desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e o pensamen-
to lógico-matemático, embora isso possa acontecer como uma consequên-
cia da prática motora.
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(d) A partir desta perspectiva passou a ser extremamente disseminada na 
Educação Física Escolar a questão da adequação dos conteúdos ao longo 
das faixas etárias, aliadas e classificadas hierarquicamente abaixo dos do-
mínios psicológico e cognitivo, com uma taxonomia subordinada a esses 
dois domínios.

(e) Os conteúdos devem ser desenvolvidos segundo uma ordem de habili-
dades, do mais simples que são as habilidades básicas para as mais comple-
xas, as habilidades específicas, respeitando as fases de desenvolvimento, a 
saber, fase dos movimentos espontâneos e reflexos, fase dos movimentos 
fetais, fase dos movimentos fundamentais, fase de movimentos rudimenta-
res, fase de combinação de movimentos fundamentais e movimentos cultu-
ralmente determinados.

QUESTÃO 25

Preencha os parênteses de acordo com o número correspondente ao brin-
quedo, brincadeira e jogo. Em seguida marque a sequência correta dos 
números:

1 – brinquedo
2 – brincadeira
3 – jogo

(    ) visto pelos adultos como mero passatempo, destituído de significação;

(   ) atividade livre e consciente,  tida como 'não séria' e exterior à vida ha-
bitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o indivíduo intensa e total-
mente;

(    ) utilizado(a) pela criança pequena para descoberta do mundo, e muitas 
vezes  a observação dos dedos das mãos e dos pés cumprem essa função;

(    ) ajuda a criança a compreender e construir o conceito de mundo, e ex-
pressa o que ela teria dificuldade de colocar em palavras;

(    ) não é pontuado(a) por regras, a não ser aquelas que a própria criança 
impõe, e pode alterá-las a qualquer momento;

A sequência correta de números é:

(a) 2 – 3 – 1 – 2 – 2

(b) 3 – 2 – 3 – 1 – 3

(c) 1 – 2 – 2 – 3 – 2 

(d) 3 – 2 – 1 – 3 – 3

(e) 2 – 2 – 3 – 1 – 2 

QUESTÃO 26

Sobre a cultura corporal no âmbito da Educação Física, considerando uma 
análise epistemológica, marque a característica correta:

(a) A reflexão pedagógica deve levar a um projeto político-pedagógico que 
seja estrita e analiticamente diagnóstico, numa leitura precisa, objetiva e 
pragmática da realidade.

(b) O esporte trabalhado pela educação física é fruto de um longo processo 
sócio histórico e cultural, que culminou nesse fenômeno que conhecemos 
hoje, o que não ocorreu com a dança, o jogo, a ginástica e a luta.

(c) Os temas tratados pela Educação Física Escolar, por serem considerados 
elementos da cultura, estarão presentes nas aulas como fenômenos que se 
apresentam aos alunos como expressões apenas da natureza biológica do 
ser humano. 

(d) Tem inspiração no materialismo histórico-dialético de Karl Marx, e 
compreende a Educação Física como a disciplina que trata, pedagogica-
mente, temas da cultura corporal, a saber, os jogos, a ginástica, as lutas, as 
acrobacias, a mímica e o esporte, dentre outros.

(e) O desenvolvimento de uma postura pedagógica sobre valores firmados 
na sociedade como sucesso capital, competição e disputa limpa, mas enfati-
zando a liberdade de expressão dos movimentos.

QUESTÃO 27

Sobre a política educacional nacional da Educação Física Escolar Brasileira, 
é INCORRETO afirmar que: 

(a) Os conteúdos estão organizados em três blocos, expressos em conheci-
mentos sobre o corpo / esportes, jogos, lutas e ginásticas / atividades rítmi-
cas e expressivas, que deverão ser desenvolvidos ao longo de todo o ensino 
fundamental.

(b) Consideram-se esporte as práticas de jogos coletivos e/ou individuais 
presentes nas escolas que possuem regras bem definidas na sua execução, 
ainda que regionalizadas, ficando em segundo plano as práticas de caráter 
oficial e competitivo, organizadas em federações regionais, nacionais e in-
ternacionais que regulamentam a atuação amadora e profissional.

(c) A diversidade cultural de danças que caracterizam o Brasil (samba, ma-
racatu, frevo, catira, etc) têm nessa atividade uma de suas expressões mais 
significativas, constituindo um amplo leque de possibilidades de aprendi-
zagem na escola.

(d) Quanto ao ensino-aprendizagem da Educação Física no Primeiro Ciclo, 
cabe à escola trabalhar com o repertório cultural local, partindo de expe-
riências vividas, mas também garantir o acesso a experiências que as crian-
ças não teriam fora da escola, e a diversidade de experiências deve ser con-
siderada pelo professor quando organiza atividades e toma decisões sobre 
encaminhamentos individuais e coletivos.

(e) Classicamente, a Educação Física valoriza as capacidades e habilidades 
envolvidas nos jogos, nas quais os meninos em geral são mais competentes, 
e a defasagem entre os dois sexos pode aumentar; partindo dessa análise, 
portanto, às meninas devem ser dadas oportunidades de se apropriarem 
dessas competências, e com a incorporação das atividades rítmicas e ex-
pressivas às aulas de Educação Física, os meninos poderão também desen-
volver novas competências.

QUESTÃO 28

De acordo com o processo histórico de formação que a Educação Física so-
freu e o surgimento das várias teorias pedagógicas de seu ensino no Brasil, 
é correto afirmar que:

(a) Na abordagem Mecanicista, o corpo não é pensado, pensa e compreen-
de sua forma, estrutura e funcionamento na engrenagem social, por meio 
do racionalismo e método científico; dessa maneira, é valorizada a expe-
rimentação do movimento e das técnicas corporais para que o indivíduo 
selecione racionalmente as mais eficientes.

(b) A proposta pedagógica na qual o objeto da área de conhecimento EF é a 
cultura corporal do movimento, numa concepção dialógica, que se concre-
tiza nos seus diferentes temas, quais sejam, o esporte, a ginástica, o jogo, as 
lutas, a dança e a mímica, e tem como base a formação de um sujeito crítico, 
autônomo e consciente, é denominada Crítico-Superadora.

(c) O entendimento de que a educação da vontade e do caráter pode ser 
conseguida de forma eficiente com base em uma ação sobre o intelecto 
adestrado, mais do que sobre o corpóreo, onde o controle do comporta-
mento pelo movimento falha, e a intervenção no âmbito de responder a 
uma ordem pelo processamento cognitivo é presente e constante, são ca-
racterísticas da abordagem pedagógica da EF chamada Militarista.

(d) Privilegiar o esporte como meio de higienizar o corpo e causar inte-
rações sociais cooperativas a partir de jogos de equipe com regras uni-
versais, foi a principal caraterística da corrente Tecnicista, iniciada na Era 
Vargas – Estado Novo –, e visava ao Olimpismo que começava a fervilhar 
não só na Europa como nas Américas.

(e) A chamada Psicomotricidade ou Educação Psicomotora, exerceu gran-
de influência na EF brasileira nos anos 70 e 80, e é criticada porque não 
confere à EF uma especificidade, ficando seu papel subordinado a outras 
disciplinas escolares, pois nessa perspectiva pedagógica, o movimento é 
mero instrumento, não sendo as formas culturais do movimentar-se huma-
no consideradas como um saber a ser transmitido pela escola.
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QUESTÃO 29

A atividade física apresenta diversos efeitos benéficos ao organismo, sendo 
recomendada como uma estratégia de promoção da saúde para a popula-
ção, independente da idade e gênero dos indivíduos. Quanto à atividade 
física para a promoção da saúde na população infanto-juvenil, marque a 
alternativa que NÃO CONDIZ com a afirmativa acima:

(a) O sedentarismo está ligado ao desenvolvimento de várias doenças, 
como exemplo a obesidade, doença coronariana, dislipidemia, hipertensão 
e diabetes, e somente as crianças abaixo de 10 anos estão parcialmente 
isentas desses males em virtude de seus processos biológicos e fisiológicos 
altamente eficazes. 

(b) O aumento da obesidade e sobrepeso na população brasileira é indi-
cativo de um comportamento epidêmico, com base em estudos realizados 
nas últimas três décadas, sendo que está ocorrendo um aumento gradativo 
de sobrepeso e obesidade desde a infância até a idade adulta; o tratamento 
convencional tem como base à redução na ingestão calórica, aumento do 
gasto energético, modificação comportamental com incremento de ativida-
de física e envolvimento familiar no processo de mudança.

(c) A consciência postural e a cultura da atividade física devem iniciar na in-
fância, quando a criança está em fase de desenvolvimento físico e seu corpo 
está sujeito a transformações, porque depois na fase adulta, sem a presença 
desse conhecimento, as pessoas já terão muitos vícios posturais, que asso-
ciados ao estilo de vida, constituem atualmente um dos graves desencadea-
dores de doenças crônico-degenerativas.

(d)  As preferências alimentares das crianças, assim como as práticas de ati-
vidade física são influenciadas diretamente pelos hábitos de vida dos pais, 
que muitas vezes persistem na idade adulta, reforçando segundo alguns 
pesquisadores, a hipótese que fatores ambientais são decisivos na manu-
tenção de hábitos de vida saudáveis.

(e) A prática regular de atividade física em que ocorre o aumento do gasto 
energético, tem um impacto positivo na prevenção de doenças cardiovas-
culares ainda na adolescência, redução da pressão arterial e elevação da 
lipoproteína de alta densidade (HDL).

QUESTÃO 30

No salto em distância, com relação à biomecânica do movimento, é possível 
verificar que:

(a) há um forte componente de movimentos predominantes no plano fron-
tal.

(b) não são realizados movimentos em torno do eixo horizontal.

(c) há uma predominância de movimentos no plano sagital.

(d) não existe nenhum movimento realizado em mais de um plano.

(e) os membros superiores devem realizar movimento de circundução du-
rante a fase de corrida.


