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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 
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A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 

B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 
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A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 

B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 
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10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 

a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Sobre a Lei nº 9.394/96 LDB, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas 

atualizações, considere as afirmações: 

I. A Educação Básica é formada apenas pela Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental.   

II. A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 

746, de 2016).  

III. O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 8 (oito) anos, gratuito na escola pública, 

inicia-se aos 7 (sete) anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão. (Redação dada 

pela Lei nº 11.274, de 2006) . 

IV. O Ensino Fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino.  

V. A Educação Infantil compreende a primeira etapa da Educação Básica e será oferecida somente 

em creches para crianças de até seis anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as alternativas: 

A) II, III e V. 

B) I, II e III. 

C) II, III e IV. 

D) II e IV apenas. 

 

12. Na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental é papel essencial do professor 

de Educação Física incluir trabalhos relacionados aos elementos motores básicos que compõem a 

motricidade humana, sendo eles: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema 
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corporal, organização espacial, lateralidade, organização temporal e linguagem. Sobre esse fato, 

assinale as alternativas abaixo em (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(     ) Atividades proporcionadas pelo professor de Educação Física que envolvam grandes grupos 

musculares como correr, saltar, pular, rolar, entre outros, proporcionam o desenvolvimento da 

motricidade fina.  

(     ) Quando o professor solicita em uma atividade que as crianças apontem ou levantem as partes 

do corpo como por exemplo, levantar mão direita, mão esquerda, pé esquerdo, pé direito, mostrar o 

olho direito, olho esquerdo entre outros, ele está proporcionando o desenvolvimento da lateralidade.  

(   ) O esquema corporal diz respeito aos aspectos relacionados à percepção do tempo pelas 

crianças, ou seja, se o professor solicita que realizem uma atividade em um menor tempo possível 

ele estará trabalhando esse elemento motor.   

(     ) Ao solicitar que as crianças andem sobre um banco ou então andem sobre cordas dispostas no 

chão, o professor está trabalhando prioritariamente o equilíbrio estático das crianças.  

(    ) A organização espacial  é entendida como  percepção ou orientação no espaço, ou seja, é a 

capacidade que a criança terá de perceber seu corpo no espaço. Assim, se o professor desenhar 

diferentes tamanhos de círculos no chão da quadra e solicitar que as crianças busquem entrar neles, 

elas deverão procurar compreender e desenvolver a noção de espaço.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V, V, V. 

B) F, V, F, F, V. 

C) V, V, V, F, F. 

D) F, F, F, V, F. 

 

13. No treinamento esportivo, o desenvolvimento do rendimento está intimamente ligado ao 

desenvolvimento das capacidades motoras, as quais foram divididas em dois grupos fundamentais: 

as coordenativas e as condicionais. As capacidades coordenativas são determinadas pelos processos 

de condução nervosa, isto é, pelos processos que organizam, controlam e regulam o movimento. As 

capacidades condicionais estão fundamentadas no caráter biológico, ou seja, na eficiência do 

metabolismo energético dos músculos e sistemas orgânicos. Assim, quando o professor de 

Educação Física inclui em seu programa de treinamento esportivo escolar atividades focadas no 

desenvolvimento das capacidades condicionais, de quais estamos falando, especificamente? 

Assinale a alternativa correta: 

A) Coordenação motora, ritmo e equilíbrio. 

B) Flexibilidade, coordenação motora, ritmo e força muscular.  
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C) Força muscular, resistência, velocidade e flexibilidade.   

D) Agilidade, resistência, ritmo e coordenação motora.  

 

14. As atividades recreativas envolvendo jogos, brinquedos e brincadeiras são fundamentais para a 

Educação Infantil e as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, pois contribuem de forma positiva no 

desenvolvimento de vários aspectos, entre eles podemos citar:   

I. Estimula a espontaneidade nas crianças, pois é característico da recreação.  

II. Exige sempre obediência e cumprimento das regras pelas crianças seja realizando um jogo ou 

uma brincadeira. 

III. Contribui no desenvolvimento da criatividade. 

IV. Proporciona alegria e prazer na realização das atividades.  

V. Estimula a competição entre as crianças, pois em toda brincadeira ou jogo acontecem situações 

de rivalidade.  

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as alternativas: 

A) I e V apenas. 

B) I, III e IV. 

C) I, II, III e IV. 

D) II, III e IV. 

 

15. Os primeiros socorros incluem reconhecer condições que ponham a vida em risco e tomar 

atitudes necessárias para manter a vítima viva e na melhor condição possível até que se obtenha 

atendimento médico. Sobre os primeiros socorros para uma situação de crise convulsiva, assinale as 

afirmações abaixo em (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) Deve-se posicionar a vítima de lado ou então lateralizar a cabeça, se possível, para que escorra 

a saliva pela boca, colocando ainda um pano/toalha embaixo da cabeça a fim de protegê-la.  

(    ) Deve-se segurar a língua para que a vítima não possa engolí-la.  

(   ) Deve-se segurar a pessoa pelos braços e pernas, evitando que ela se debata durante a crise a fim 

de evitar possíveis machucados no corpo.  

(    ) Deve-se proteger o corpo da vítima afastando todos os objetos ao seu redor.  

(    ) Afrouxar as roupas, especialmente ao redor do pescoço.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, F, V, V. 

B) F, V, V, F, F. 

C) V, F, V, V, V. 
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D) V, F, F, V, F. 

 

16. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), os conteúdos da Educação Física 

estão organizados em três blocos, que deverão ser desenvolvidos ao longo de todo o Ensino 

Fundamental. Essa organização tem a função de evidenciar quais são os objetos de ensino e 

aprendizagem que estão sendo priorizados, servindo como subsídio ao trabalho do professor, que 

deverá distribuir os conteúdos a serem trabalhados de maneira equilibrada e adequada. Quais são os 

três blocos referidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais?  

A) Esportes, Jogos, Ginástica. 

B) Diagnóstica, Formativa, Somativa. 

C) Esportes, Jogos, Lutas e Ginástica, Atividades Rítmicas e Expressivas, Conhecimentos sobre o 

Corpo. 

D) Esportes, Jogos, Lutas e Ginástica, Aptidão Física relacionada ao desempenho esportivo, Saúde. 

 

17. A Educação para um estilo de vida ativo representa uma das tarefas educacionais fundamentais 

que a Educação Física tem a realizar. Sabe-se que as pessoas que se mantêm fisicamente ativas, 

praticando exercícios aeróbicos com regularidade, são menos propensas a problemas 

cardiovasculares, principalmente infartos do miocárdio (ataques cardíacos), do que pessoas inativas. 

Ainda, adotar práticas de exercícios físicos aeróbios regulares promove várias adaptações 

fisiológicas de efeito crônico no organismo das quais podem ser relacionadas: 

I. Diminuição da frequência cardíaca de repouso que acontece devido a liberação do hormônio 

adrenalina pelas glândulas suprarrenais, o qual age no coração promovendo a diminuição dos 

batimentos cardíacos.  

II. Aumento do consumo máximo de oxigênio (VO2max) refletindo a capacidade dos sistemas 

respiratório e cardiocirculatório de fornecer oxigênio para os músculos em exercício.  

III. Aumento da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão arterial diastólica (PAD) provocado 

por uma vasoconstrição periférica.  

IV. Melhora o perfil das lipoproteínas, especialmente da LDL-colesterol, o que diminui a 

probabilidade de incidência de formação de placas de gordura (ateromas) nos vasos sanguíneos.  

V. Aumento da capacidade do sistema oxidativo das células musculares, especialmente das de 

contração lenta (fibras tipo I).  

De acordo com as assertivas acima, estão corretos os efeitos fisiológicos crônicos apontados nas 

assertivas:  

A) I, II, IV e V. 
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B) II, IV e V. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e IV. 

 

18. O esporte como fenômeno social e contemporâneo é um dos conteúdos a ser trabalhado no 

contexto escolar.  Sobre os fundamentos, regras e equipamentos utilizados nas mais diferentes 

modalidades esportivas, assinale as afirmações abaixo em (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   )  Na modalidade esportiva do futebol de campo, a partida será disputada entre duas equipes 

compostas, cada uma, por no máximo 05 (cinco) jogadores, um dos quais será o goleiro e é vedado 

o início de uma partida se uma das equipes tiver menos de 3 (três) jogadores.  

(   )  Na modalidade de Atletismo, são consideradas provas de lançamentos: o dardo, disco e 

martelo.  

(   )  Durante uma partida da modalidade Voleibol, a bola só pode ser tocada com os membros 

superiores do corpo.  

(   ) A Ginástica Artística é uma modalidade exclusivamente feminina da Ginástica e é  realizada 

com os seguintes materiais oficiais: corda, maças, bola, arco e a fita.  

(    )   Na modalidade de Basquetebol, o objetivo principal é marcar pontos, fazendo isso através de 

cestas sendo o arremesso tipo jump um dos mais utilizados para isso durante o jogo.   

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, F, V, V. 

B) F, F, V, F, V. 

C) V, F, V, V, F. 

D) F, V, F, F, V. 

 

19. Durante a prática de atividades físicas ou então de exercícios físicos três sistemas energéticos 

operam com o objetivo de produzir adenosina trifosfato (ATP) para a contração muscular: sistema 

ATP-CP (ou da fosfocreatina), sistema glicolítico (ou sistema da glicólise) e sistema oxidativo (ou 

sistema aeróbio). É importante que o professor de Educação Física conheça as características desses 

sistemas para administrar suas aulas. Acerca desses sistemas energéticos, considere as afirmações:  

I. Em exercícios de longa duração e baixa a moderada intensidade, o sistema oxidativo é a principal 

via para a produção de ATP, ocorrendo nas mitocôndrias e utilizando oxigênio.  

II. Em uma corrida de 100 metros rasos, a maior parte da energia produzida (ATP) é proveniente da 

contribuição do sistema glicolítico porque ele tem característica de ser um sistema de fornecimento 

imediato de energia para atividades de até 10 segundos.  
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III. O processo de produção de ATP pelo sistema glicolítico utiliza como principal substrato os 

carboidratos em sua forma mais simples, a glicose.  

IV. Os sistemas ATP-CP e glicolítico não dependem do oxigênio para produção de ATP e por esse 

motivo são considerados sistemas anaeróbios.  

V. O sistema oxidativo apresenta como uma de suas principais características a produção de lactato, 

o qual também é o responsável pela fadiga muscular.  

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as alternativas: 

A) II, III e IV. 

B) I e II apenas. 

C) I, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

20. A Educação Física Escolar vem numa constante busca de romper com os modelos tradicionais 

que permearam esta área de estudo até meados dos anos de 1980 e por conta disso, atualmente, 

várias abordagens pedagógicas norteiam os trabalhos do professor de Educação Física. Sobre essa 

situação, considere as afirmações: 

I. A abordagem desenvolvimentista defende a ideia de que a Educação Física deve proporcionar aos 

alunos de 4 a 14 anos, condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo 

experiências de movimento adequadas ao estágio de crescimento e desenvolvimento para que as 

habilidades motoras sejam alcançadas.  

II. A abordagem crítico-emancipatória tem como principal precursor no Brasil o professor João 

Batista Freire e considera que o aluno constrói o seu conhecimento a partir da interação com o meio 

e através da resolução de problemas, onde o jogo tem papel privilegiado como conteúdo e estratégia 

de ensino.  

III. Compreende uma das principais características da abordagem da saúde renovada, o processo de 

valorização de aquisição das habilidades locomotoras das crianças (por exemplo: andar, correr e 

saltar) e também de atividades manipulativas (por exemplo: arremessar, chutar e rebater).  

IV. A abordagem crítico-superadora tem como principal idealizador Elenor Kunz, que busca 

articular uma prática do esporte condicionada a reflexão crítica e emancipatória das crianças e 

jovens.  

V. A abordagem da saúde renovada tem como um de seus principais precursores no Brasil o 

professor Markus Vinicius Nahas.  

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as alternativas: 

A) I e V apenas. 
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Prova Professor de Educação Física, Professor de Educação Física – Recreação para  

Educação Infantil, Professor de Iniciação Desportiva (Todas as Modalidades) 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) II, III e V. 

C) I, II, IV e V. 

D) II e III apenas. 

 


