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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Data e Horário da Prova 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

As sucessivas revoluções industriais em muito pouco se assemelham a uma revolução de fato, uma vez que tal 1 

expressão é representativa de uma mudança abrupta ou a derrubada imediata de uma determinada ordem, configuração ou 2 

forma de poder. No caso das revoluções industriais, trata-se de um processo gradual e, sob o ponto de vista histórico, 3 

relativamente lento. 4 

A terceira etapa desse processo de transformação nos meios e modos de produção iniciou-se na segunda metade do 5 

século XX e ainda está em curso, a Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica 6 

Informacional, caracteriza-se pelos avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, pelo surgimento e rápida expansão 7 

da informática e da automação, além do desenvolvimento da engenharia robótica. Essa nova configuração estabeleceu 8 

profundas transformações no mundo do trabalho. 9 

Nas etapas anteriores das produções industriais, observava-se uma crescente substituição do homem pela máquina 10 

no processo produtivo, tornando o indivíduo apenas um apêndice de um maquinário cada vez mais amplo e complexo. No atual 11 

momento, essa situação ganhou novas e maiores proporções, na medida em que, junto ao maquinário e às novas tecnologias, a 12 

informática passou também a atuar. O ser humano passou a ser substituído não apenas pela mecânica, mas também por 13 

softwares, que, em muitos casos, passaram a gerir a produção fabril. 14 

Além disso, observa-se também a crescente terciarização da economia, em que a maior parte dos empregos gerados 15 

passou a se concentrar no setor de comércio e serviços. Tal processo, aliado à flexibilização do trabalho, contribuiu para a 16 

precarização das condições do trabalho, para a crise das representações sindicais e para a perda de direitos trabalhistas. 17 

Outro aspecto das transformações no mundo do trabalho ao longo da Terceira Revolução Industrial também está 18 

ligado à questão espacial entre campo e cidade. Ocorreu uma intensa mecanização dos meios rurais e o desenvolvimento de 19 

técnicas e mecanismos agrícolas que propiciaram um grande desemprego nesse meio, o que contribuiu para a intensificação do 20 

êxodo rural, isto é, uma migração em massa da população do campo para a cidade. 21 

O trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural, passou a ser exigido muito mais em sua qualificação técnica, 22 

uma vez que a operação das novas tecnologias exige determinados conhecimentos específicos que não podem ser realizados 23 

por um profissional que não possui uma determinada formação. Tal contexto contribui para a emergência da contradição: 24 

aumento do número de empregos e aumento do número de desempregados, uma vez que a massa de trabalhadores que não 25 

consegue se adequar às novas condições de trabalho não alcança oportunidades. 26 

Como resultado há um crescimento na geração de emprego nos setores informais, onde não há leis e direitos 27 

trabalhistas, tendo em vista que esse setor caracteriza-se pela sua desregulamentação e pela ausência de uma hierarquia 28 

organizada de trabalho (a maior parte é informal). O resultado é a caracterização de diversos problemas, dentre eles, a pirataria, 29 

bastante comum nos países subdesenvolvidos ao final do século XX e início do século XXI. 30 

Por Rodolfo Alves Pena. FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/trabalho-na-terceira-revolucao-industrial.htm 
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01) A leitura do texto permite concluir 
 

(A) A tese do fim do emprego, provocado pela revolução 

tecnológica, tem como suporte e comprovação de que 

tudo é mecanizável. 

(B) A revolução tecnológica tem mudado o panorama do 

mercado de trabalho, mas não se constitui uma ameaça 

ao trabalhador. 

(C) O crescimento da automação não significa, 

necessariamente, a substituição do homem pela 

máquina. 

(D) A probabilidade de mudanças de empregos e 

profissões é muito remota, apesar dos avanços 

tecnológicos. 

 

02) No texto, depreende-se que 
 

(A) O segundo parágrafo retoma o que foi dito 

anteriormente, fazendo previsões nada alvissareiras. 

(B) o terceiro parágrafo parte da hipótese de que, um dia, 

o homem perderá para a máquina o seu espaço no 

mercado de trabalho. 

(C) O sexto parágrafo aponta uma possibilidade de 

manutenção do trabalho humano, contudo, a 

existência de situações adversas. 

(D) Para se manter no mercado de trabalho, é necessário 

ao trabalhador buscar maiores informações sobre o 

mercado de trabalho a fim melhor adequação à sua 

capacidade profissional. 

 

03) Está contida no texto uma 

 

(A) Interpretação de tese científica. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) Informação publicitária. 

(D) Descrição de ambientes. 

 

04) Sobre os elementos linguísticos no texto, é correto o 

que se afirma em 

  

(A) “crescimento” em “há um crescimento” (L.27), muda 

de função sintática se houver a substituição do verbo 

haver  por  existir. 

(B) “pela máquina” (L.10) indica modo. 

(C) “mas”, em “, mas também por softwares, que, em 

muitos casos, passaram a gerir a produção fabril.” 

(L.13/14) equivale a entretanto, estabelecendo, desse 

modo, uma relação de oposição. 

(D) “se”, em “trata-se de um processo gradual” (L.3) é 

pronome apassivador pessoal. 

 

05) Ocorre predicado verbal em  

 

(A) “tal expressão é representativa de uma mudança 

abrupta” (L.1/2). 

(B) “O resultado é a caracterização de diversos 

problemas,” (L.29). 

(C) “tornando o indivíduo apenas um apêndice de um 

maquinário” (L.11). 

(D) “O ser humano passou a ser substituído não apenas 

pela mecânica” (L.13). 
 

06)  

 

“o que contribuiu para a intensificação do êxodo rural,” 

(L.20/21) 

 

O termo “o”, que aparece destacado em negrito, possui o 

mesmo valor morfológico que o termo da alternativa 

(A)  “o”, em “o indivíduo apenas um apêndice de um 

maquinário” (L.11). 

(B) “um”, em “um apêndice de um maquinário” (L.11). 

(C) “essa”, em “Essa nova configuração estabeleceu 

profundas transformações no mundo do trabalho.” 

(L.8/9). 

(D) “se”, em “passou a se concentrar no setor de comércio” 

(L.16). 

 

07) Revelando a intencionalidade do emissor, a linguagem 

usada nesse texto traduz, dentre outras, é 

predominantemente 
 

(A) apelativa. 

(B) referencial. 

(C) fática. 

(D) metalinguística. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “de produção” 

(L.5) a expressão da alternativa 
 

(A) “de telecomunicações” (L.7). 

(B) “da informática” (L.8). 

(C) “do homem” (L.10). 

(D) “do trabalho” (L.16). 

 

09) Tem função predicativa o termo 
 

(A) “apêndice” (L.11). 

(B) “complexo.” (L.11). 

(C) “novas” (L.12). 

(D) “fabril” (L.14). 
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10) Ao usar a voz passiva sintética em “Além disso, 

observa-se também a crescente terciarização da 

economia,” (L.15), o autor 

 

(A) Não teve como determinar o autor da ação evidenciada 

na frase. 

(B) Mostrou o fato como provável, além de dependente de 

outro fato. 

(C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é 

preferível não indicar o agente da passiva. 

(D) Ficou dispensado de identificar o agente da ação 

destacada. 

 

11)  

 

“há leis” (L.27) 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Existirão leis. 

(B) Terão leis. 

(C) Ocorrerá leis. 

(D) Existirá leis. 

 

12) No que se refere aos recursos da língua usados no 

texto, está correto que se afirma em 

 

(A) A oração “na medida em que (...) a informática passou 

também a atuar.” (L.12/13) é uma subordinada 

adverbial proporcional. 

(B) “se”, em “não consegue se adequar às novas condições 

de trabalho” (L.25/26), expressa ideia de  apassivação. 

(C) “por um profissional” (L.24) é agente da ação verbal.  

(D) A oração “que não podem ser realizados por um 

profissional” (L.23/24) tem valor explicativo. 

 

13) Os termos “uma vez que” (L.1) e “tendo em vista que” 

(L.28), no texto, expressam, respectivamente, ideias 

de  

 

(A) Tempo e causa. 

(B) Causa e causa. 

(C) Causa e Consequência. 

(D) Condição e conclusão. 

 

 

 

 

 

 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “estabeleceu” (L.8) e a composta 

 

(A) Tivesse mudado. 

(B) Tinha mudado. 

(C) Teria mudado. 

(D) Tem mudado. 

 

15) A oração “que (...) passaram a gerir a produção fabril.” 

(L.14) 

 

(A) Explica o nome. 

(B) Completa o sentido do verbo. 

(C) Equivale a um substantivo. 

(D) Completa o sentido de um nome. 
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De acordo com o disposto na Lei Municipal 215/2015 que 

Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos 

profissionais da educação básica do magistério público da 

rede municipal de ensino de Pedro do Rosário e dá outras 

providências, responda as questões 16 e 17. 

16) Promoção é a passagem do profissional da educação, 

titular do cargo em caráter efetivo de uma classe para 

outra, conforme exigência de nova habilitação ou 

titulação obtida em instituição credenciada pelo 

Ministério da Educação. Analise as afirmativas 

abaixo. 

 

I. As promoções serão concedidas durante os meses de 

agosto e dezembro de cada ano, desde que haja 

candidatos habilitados.  

II. Compete ao servidor interessado requerer a sua 

promoção, preenchendo requerimento próprio dirigido 

à Secretaria Municipal de Educação e juntando a este, 

documentos comprobatórios de sua habilitação.  

III. O servidor promovido terá respeitado o tempo de 

serviço para a nova classificação da referência na 

Classe seguinte.  

IV. Será aceita declaração como documento 

comprobatório de graduação e habilitação.  

V. Os efeitos financeiros referentes à concessão da 

promoção serão a partir da data da efetivação do 

pedido. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I, II, III apenas 

(B) I, II, III, IV e V 

(C) II, III e V apenas 

(D) II, III e IV apenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Analise as afirmativas e marque a incorreta. 

 

(A) A qualificação dos profissionais do magistério, 

objetivando o aprimoramento permanente do ensino e 

a progressão na carreira, será assegurada através de 

cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado e doutorado, em instituições públicas ou 

privadas, credenciadas com prioridade para as 

públicas de programas de aperfeiçoamento em serviço 

e de outras atividades de atualização profissional, com 

base no plano Municipal de Educação de Pedro do 

Rosário. 

(B) Ficará instituída, por ato do Poder Executivo, a 

Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira 

e Remuneração do Magistério Público Municipal com 

a finalidade de orientar sua implantação, 

operacionalização, revisão e mediar a negociação do 

reajuste salarial. 

(C) Os profissionais da Educação Básica serão 

aposentados de acordo com os dispositivos da 

Constituição Federal e da legislação 

infraconstitucional específica. 

(D) Progressão é a passagem do profissional da educação 

da referência em que se encontra para outra 

imediatamente superior a de outra carreira. 

 

18) Analise as afirmativas. 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

 

I. participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II. participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Está(ão) correta(s): 

(A) Afirmativa I apenas. 

(B) Afirmativa II apenas. 

(C) Afirmativas I e II. 

(D) Nenhuma das afirmativas. 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS             QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas 

de ensino no provimento da educação intercultural às 

comunidades indígenas, desenvolvendo programas 

integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão 

planejados com audiência das comunidades indígenas, 

incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os 

seguintes objetivos: 

 

(A) Desenvolver currículos e programas específicos, neles 

incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 

respectivas comunidades. 

(B) Utilizar o mesmo material didático disponibilizado 

para a educação básica de todas as regiões. 

(C) Fortalecer ás práticas sócio-culturais e a língua 

materna de cada comunidade indígena. 

(D) Manter programas de formação de pessoal 

especializado, destinado à educação escolar nas 

comunidades indígenas. 

 

20)  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos 

ensinos fundamental e médio na idade própria e 

constituirá instrumento para a educação e a 

aprendizagem ao longo da vida.  Os sistemas de 

ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, 

habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-

se-ão: 

 

(A) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os 

maiores de dezesseis anos; no nível de conclusão do 

ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

(B) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os 

maiores de dezoito anos; no nível de conclusão do 

ensino médio, para os maiores de vinte anos. 

(C) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os 

maiores de dezessete anos; no nível de conclusão do 

ensino médio, para os maiores de dezenove anos. 

(D) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os 

maiores de quinze anos; no nível de conclusão do 

ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
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21) A força máxima de um indivíduo depende dos 

seguintes fatores: 

 

I. estrias transversais dos músculos. 

II. coordenação intramuscular. 

III. coordenação intermuscular. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

22) “É um estado dinâmico de energia e vitalidade que 

permite a cada um não apenas realizar as tarefas 

diárias, as ocupações ativas das horas livres e enfrentar 

emergências imprevisíveis sem fadiga excessiva, mas 

também ajuda a evitar doenças hipocinéticas”. 

 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

(A) exercício físico 

(B) aptidão física 

(C) educação física 

(D) atividade lúdica 

 

23) Sobre a atividade do líbero no voleibol, assinale a 

opção correta. 

 

(A) A  cor do uniforme do líbero deve ser igual à dos 

demais jogadores. 

(B) Após o início da partida, nenhum outro jogador pode 

assumir a posição de líbero.  

(C) Cada equipe tem o direito a designar, dentre os 

jogadores constantes na súmula, somente um jogador 

para atuar como líbero. 

(D) O líbero não pode executar o saque. 

 

 

24) A respeito da relação entre atividade física e prevenção 

de doenças, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) A falta de atividade física contribui para a obesidade, 

que é o acúmulo de gordura corporal em excesso. 

(B) A saúde e a qualidade de vida das pessoas podem ser 

preservadas e aprimoradas pela prática regular de 

atividade física. 

 

 

 

 

 

(C) Exercitar-se ou submeter-se a um regime dietético não 

é considerado  uma atitude que previne diversos tipos 

de doenças.  

(D) A combinação de dieta balanceada e rotina de 

exercícios físicos resultam em um organismo saudável 

e na prevenção de doenças.  

 

25) É possível relacionar a prática de atividade física a 

alterações positivas para combater ou prevenir o 

aparecimento de diversas doenças, tais como:  

 

I. doenças cardiovasculares. 

II. obesidade. 

III. diabetes. 

IV. osteoporose. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

 

26) Assinale a alternativa que indica corretamente a 

classificação estrutural da articulação do ombro. 

 

(A) articulação sinovial 

(B) articulação fibrosa 

(C) articulação endométrica 

(D) articulação cartilaginosa 

 

27) São benefícios da prática de atividade física: 

 

I. Promove o bem-estar e melhoria da autoestima. 

II. Fortalecimento dos ossos e articulações. 

III. Aumento da pressão arterial e do nível de glicose no 

sangue. 

IV. Redução da gordura corporal e aumento da massa 

muscular. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II, III e IV 

(B) I, II e IV 

(C) I, III e IV 

(D) I, II e III 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) A prática de exercícios físicos, realizada 

coletivamente, durante a jornada de trabalho, prescrito 

de acordo com a função exercida pelo trabalhador, 

tendo como finalidade a prevenção de doenças 

ocupacionais, promovendo o bem-estar individual por 

intermédio da consciência corporal, é denominada de 

 

(A) ginástica. 

(B) ginástica rítmica. 

(C) ginástica laboral. 

(D) ginástica artística. 

 

29) A abordagem pedagógica ______________ se 

preocupa com o desenvolvimento das habilidades 

motoras básicas, entre elas as habilidades 

locomotoras, de manipulação e de estabilização. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) construtivista. 

(B) desenvolvimentista. 

(C) saúde renovada. 

(D) crítico-superadora. 

 

30) “É o primeiro movimento a se articular como uma 

abordagem da Educação Física Escolar, seus 

princípios extrapolam a ordem biológica e de 

rendimento corporal, inserindo na prática o 

conhecimento de ordem psicológica. Soares (1996) 

afirma que esta corrente visa o desenvolvimento 

integral do aluno, estimulando os aspectos motores, 

cognitivos e afetivos.” 

 

O trecho acima se refere a qual corrente pedagógica da 

Educação Física? 

(A) Psicomotricidade 

(B) Tecnicista 

(C) Esportivista 

(D) Pedagogicista 

 

31) Observe os itens a seguir sobre o exercício abdominal. 

 

I. Deve ser executado com flexão de coluna e quadril, de 

modo a aumentar a amplitude de movimento.  

II. É um exercício exclusivo para redução da gordura 

abdominal. 

III. Deve ser evitado por indivíduos que possuem lesões 

na coluna lombar. 

 

 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I 

(D) III 

 

32) “Esse tipo de avaliação informa sobre o progresso dos 

indivíduos, no decorrer do processo ensino-

aprendizagem, dando informações tanto para os 

indivíduos quanto para os profissionais, e indica ao 

profissional se ele está ensinando o conteúdo certo, da 

maneira certa, para as pessoas certas e no tempo 

certo”. 

 

A avaliação citada acima é: 

(A) avaliação conclusiva. 

(B) avaliação diagnóstica. 

(C) avaliação formativa. 

(D) avaliação somativa. 

 

33) São princípios das medidas e avaliações físicas: 

 

I. Usar os testes que mais se aproximam da situação da 

atividade. 

II. Nenhum teste ou medida é perfeito. 

III. Os resultados devem ser interpretados em termos do 

indivíduo como um todo: social, mental, física e 

psicologicamente. 

IV. Deve-se lembrar sempre a relação existente entre teste, 

medida e avaliação. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 1 

(D) 4 

 

34) São objetivos das medidas e avaliações na Educação 

Física, EXCETO: 

 

(A) Avaliar o estado do indivíduo ao iniciar a programação 

(B) Desenvolver pesquisa em Educação Física. 

(C) Acompanhar o processo de crescimento e 

desenvolvimento dos alunos. 

(D) Fazer com que a atividade física seja um fator de 

agressão corporal. 
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35) O(a) _____________ é um esporte ou dança, 

constituído por um sistema de ataque e defesa de 

caráter individual e com origem folclórica 

genuinamente brasileira, surgido entre os escravos 

procedentes de Angola, no Brasil Colônia, e 

que  atualmente se amplia e se institucionaliza como 

prática esportiva. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) Kizomba. 

(B) capoeira. 

(C) candomblé. 

(D) gnawa. 

 

36) Sobre os jogos e brincadeiras, marque a opção 

INCORRETA. 

 

(A) Os jogos e brincadeiras contribuem para que os alunos 

tenham acesso a uma boa educação e como 

consequência boa formação crítico-autônoma. 

(B) Os jogos e brincadeiras cooperativas conseguem 

transmitir e dinamizar uma outra visão do jogo, a de 

enxergar o outro como parte integrante do jogo, como 

companheiro e não como adversário.  

(C) As atividades cooperativas ajudam na formação dos 

cidadãos e contribuem para uma sociedade mais justa. 

(D) Os jogos e brincadeiras cooperativas não contribuem 

para que os participantes aprendam a cooperar e 

possam transferir essa concepção para seu cotidiano. 

 

37) São objetivos do ensino da Educação Física: 

 

I. Refletir sobre a cultura corporal, contribuindo para os 

interesses das camadas populares, na medida em que 

desenvolve uma prática pedagógica sobre valores 

como solidariedade, substituindo o individualismo, 

cooperação, confrontando a disputa, distribuição em 

confronto com a apropriação, sobretudo enfatizando a 

liberdade de expressão de movimentos – a 

emancipação – negando a dominação e submissão do 

homem pelo homem. 

II. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 

autônoma, bem com reivindicar locais adequados para 

promover atividades corporais de lazer, 

reconhecendo-as como uma necessidade do ser 

humano e um direito do cidadão, em busca de uma 

melhor qualidade de vida. 

 

 

III. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 

pluralidade de manifestações de cultura corporal do 

Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso 

valioso para a integração entre pessoas e entre 

diferentes grupos sociais e étnicos. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II e III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

38) Sobre a importância do conhecimento da dança no 

ensino de Educação Física, marque a opção 

ERRADA. 

 

(A) A dança pode ser considerada como uma linguagem 

social que permite a representação de sentimentos, de 

emoções e da afetividade em várias esferas da vida, 

tais como: as da religiosidade, do trabalho, dos 

costumes, dos hábitos, da saúde e da guerra 

(B) Para o trato do conhecimento da dança na escola, é 

imprescindível um trabalho em que esteja presente o 

caráter expressivo e espontâneo do movimento sem 

que, com isso, seja desprezado o seu aspecto técnico, 

o qual caracteriza as várias formas de suas 

manifestações. 

(C) Durante o processo de escolarização, a Educação 

Física deve priorizar as danças em que as técnicas 

sejam aprimoradas a partir do que já foi historicamente 

criado pelo ser humano e a partir da criação dos 

próprios alunos e da compreensão que eles adquiriram 

de sua própria corporeidade. 

(D) Durante a Educação Básica, é prescindível a 

abordagem de danças de livre interpretação de músicas 

diferentes para que o aluno possa identificar as 

relações espaços-temporais e reconhecer as relações 

pessoais entre os parceiros e os espectadores. 
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39) Além da intervenção no momento oportuno, cabe ao 

professor de Educação Física a construção de formas 

operacionais e contextos pedagógicos para que valores 

relacionados ao princípio da dignidade humana e 

construção de autonomia moral sejam exercidos, 

cultivados e discutidos no decorrer das práticas 

escolares. Tal procedimento poderia ser a experiência 

de: 

 

1. ter acesso a conhecimentos que alimentem a 

compreensão e a cooperação. 

2. prestar e receber solidariedade. 

3. analisar criticamente situações concretas dentro e fora da 

escola. 

4. dialogar efetivamente com colegas e professores. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 10 

(B) 7 

(C) 8 

(D) 9 

 

40) São formas de expressão corporal rítmica: 

 

I. a mímica. 

II. a pantomima. 

III. as brincadeiras cantadas 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) III 

(C) I, II e III 

(D) I 
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