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CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

As questões de 11 a 15 possuem como embasamento teórico os pressupostos teóricos da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2016) 

11 - A Educação Física no Ensino Fundamental “(...) é um componente curricular que tematiza as 

práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como 

manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade” 

(p.171). Desta forma, as práticas realizadas nas aulas de Educação Física devem ser abordadas como 

fenômeno cultural. 

I - dinâmico e diversificado; 

II - pluridimensional e singular; 

III - específico e unidimensional; 

IV - competitivo e contraditório. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV 

e) I, II, III e IV 

12 - A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2016) frisa “(...)que a Educação Física oferece 

uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na Educação 

Básica, permitindo acesso a um vasto universo cultural”(p.171). Esse universo compreende:  

I - saberes corporais; 

II - experiências lúdicas e agonistas 
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III - experiências estéticas e emotivas; 

IV - saberes competitivos e antagonísticos. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV 

e) I, II, III e IV 

13 - A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2016) é composta por seis unidades temáticas 

tendo o “Esporte” como uma delas. O professor de Educação Física ao desenvolver os conteúdos em 

suas aulas no Ensino Fundamental ministrou a atividade “bola sobre a corda” (Alberti, 1984):dividiu 

a turma em duas equipes, utilizou uma quadra de voleibol e, no lugar da rede, estendeu uma corda de 

aproximadamente 2,50m de altura; ambas as equipes tiveram a tarefa de dificultar a captura da bola 

pelo adversário através de lançamentos feitos de qualquer maneira por cima da corda. A bola deve ser 

lançada de volta pelo jogador que a apanhou, do mesmo local em que foi apanhada. Assim a bola vai 

de um campo a outro. Se a bola não for apanhada e tocar o solo, a equipe que a lançou marcará um 

ponto. A bola será então posta em jogo a partir da linha de fundo. São considerados erros: a bola 

tocar o solo, a corda e cair; a bola que sair ser ainda tocada; um jogador tocar a corda. 

A atividade desenvolvida privilegiou “(...) as ações motoras intrínsecas, resumindo exigências 

motrizes semelhantes ao desenvolvimento do voleibol”. Sendo assim, esta ação do professor está 

enquadrada na categoria: 

a) Campo ou taco; 

b) Marca ou precisão; 

c) Precisão ou rebote; 

d) Territorial ou divisão de rebote; 

e) Rede/quadra dividida ou parede de rebote; 

14 - A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2016) orienta que sejam seguidos alguns critérios 

com relação á progressão do conhecimento tais como: 

I - contextos de atuação; 

II - características dos sujeitos; 

III - eficiência técnica esportiva; 

IV - elementos específicos das diferentes práticas corporais. 
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A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV 

e) I, II, III e IV 

15 - Na unidade temática “Ginásticas”, o professor de Educação Física proporciona aos seus alunos 

práticas que tiveram origem em culturas orientais milenares e que empregam movimentos suaves e 

lentos, dando ênfase a posturas, bem como exercícios respiratórios. Este professor trabalha a 

ginástica 

a) Rítmica geral; 

b) Competitiva; 

c) Rítmica desportiva; 

d) De condicionamento físico; 

e) De conscientização corporal. 

16 - Analise as afirmações a seguir: 

O professor de Educação Física preocupado com uma “(...) intervenção, qualificada, voltada para 

a construção de uma atitude cooperativa (...)” (p.27) de seus alunos, inclui, nos conteúdos 

relacionados aos jogos a intenção de educar atitudes e construir valores, criando espaços de ajuda 

mútua, onde os conteúdos atitudinais são tratados como objeto de conhecimento. 

PORQUE 

“No espaço do jogo, poder discutir as regras e reconstruí-las com argumentos consistentes é 

crucial para a construção da moralidade autônoma. A escolha das equipes, a distribuição do 

material, a estruturação do espaço físico, o sorteio de quem começa com a bola, a definição das 

funções de cada jogador, a elaboração das estratégias da ataque e defesa e, principalmente, o 

acordo quanto às regras são funções do professor, das crianças e dos jovens levando-os a 

desenvolver uma atitude cooperativa. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da 

primeira. 
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c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 

d) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 

e) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

17 - Os procedimentos pedagógicos utilizados para o ensino dos esportes na escola são 

procedimentos que: 

I - potencializam as possibilidades educacionais; 

II - contribuem para a formação integral dos indivíduos; 

III - referem-se ao conjunto de ações que visam os aspectos do movimento e os aspectos 

socioeducativos do esporte; 

IV - utilizam a decomposição e a repetição do gesto proporcionando a performance do 

movimento. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV 

e) I, II, III e IV 

18 - Com relação as formas contemporâneas de se pensar a aula e o processo ensino-aprendizagem 

em Educação Física, a ação docente deve: 

a) Associar o “compreender” ao “memorizar” saberes externos e prontos; 

b) Difundir informações pré-fabricadas e necessárias para o cumprimento do currículo básico; 

c) Ajudar os alunos a confrontar e ressignificar informações relevantes no âmbito da relação 

que estabelece com a realidade; 

d) Dominar as atitudes em sala desmerecendo todo tipo de contribuição realizada pelos alunos 

no momento das práticas lúdicas. 

e) Utilizar a fala do professor como atributo específico dele e desnecessário ao aluno enquanto 

o segundo apenas ouve sem poder interagir; 

19 - Tomar consciência das coordenadas nas quais o corpo se move e nas quais transcorrem as ações, 

desde os planos mais elementares (em cima/embaixo, na frente/atrás) até os mais complexos 
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(direita/esquerda) bem como ser capaz de organizar a ação em função de parâmetros como 

longe/perto, dento/fora são características da: 

a) Esquema muscular; 

b) Esquema perceptual 

c) Estruturação espacial; 

d) Estruturação atemporal; 

e) Coordenação perceptual; 

20 - Conhecer a imagem do próprio corpo, saber que ele faz parte da própria identidade, perceber 

cada parte dele sem perder a noção de unidade são características: 

a) Do Esquema corporal; 

b) Do esquema atemporal. 

c) Da Orientação da força; 

d) Da Organização simbólica; 

e) Da Coordenação simbólica; 

Analise o jogo proposto e após responda as questões 21 a 25 que possuem o embasamento 

teórico na Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia (2016). 

Bochabol 

Material: bola de tênis, bolas de futebol e giz. 

Descrição: adaptado do jogo de bocha, o bochabol é jogado num campo em forma retangular de 

dimensões 15 x 5 metros. Formam-se duas equipes, cada jogador com uma bola. As equipes se 

colocam uma de cada lado do campo e, como no jogo de bocha, lança-se uma bola menor (bola de 

tênis) dentro do espaço delimitado pelas linhas traçadas com giz. Um jogador de cada equipe, de 

forma alternada, coloca-se na zona de arremesso (atrás da linha de fundo) e chuta a sua bola, 

procurando chegar o mais próximo possível da bola pequena. As bolas que ultrapassam as linhas 

do campo são desprezadas, e a equipe que chega mais perto da bola pequena vence o jogo 

(Rossetto Júnior, 2009). 

21 - Analise as afirmações a seguir: 

 O jogo proposto está de acordo com um dos pressupostos teóricos da Sistematização Curricular 

da Rede Municipal de Educação de Concórdia  pois através do jogo os estudantes estabelecem 

“(...) relações uns com os outros, atendendo as dimensões ética, política, estética, afetiva, 

cognitiva, cultural” (p.180); 
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PORQUE 

Desenvolvendo o conteúdo jogos desta forma, o professor proporcionará aos estudantes o 

desenvolvimento de correlações entre as ações desenvolvidas ao longo do processo ensino-

aprendizagem as quais foram priorizados o competir como mais importante que o cooperar. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da 

primeira. 

c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 

d) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. 

 e) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

22 - Com relação aos aspectos didáticos voltados ao desenvolvimento do aspecto cognitivo, o 

referido jogo possibilitou que o estudante: 

I - compreender que existe ordem e sucessão na realização das atividades; 

II - analisasse diferentes formas de chutar a bola e selecionasse a mais adequada; 

III - combinasse com os colegas de equipe a sequência de chutes a serem realizados; 

IV- concluisse que o desenvolvimento dos conceitos de qualidade de vida são associados à força 

do equilíbrio estático. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas; 

b) I, II e III; 

c) I, II e IV; 

d) I, III e IV; 

e) I, II, III e IV. 

23 - Com relação ao domínio motor, o referido jogo desenvolveu no estudante: 

I - a habilidade motora de chutar a bola o mais perto possível da bola pequena; 

II - a compreensão dos aspectos biológicos ligados ao crescimento dos segmentos do jogo; 

III - experimentar diferentes formas de chutar a bola visando atingir o objetivo do jogo; 

IV - executar com competência as estratégias de chute combinadas com os companheiros de 

equipe. 
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 A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas; 

b) I, II e III; 

c) I, II e IV; 

d) I, III e IV; 

e) I, II, III e IV. 

24 - Quando ministrado para o 3º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental, contempla o que está 

definido no eixo “conhecimento sobre o corpo”, os seguintes conteúdos: 

I - percepção espacial e temporal; 

II - hábitos de higiene, alimentação saudável e hidratação. 

III - reconhecimento do posicionamento do corpo em relação a objetos e outros corpos; 

IV - atividades corporais que favoreçam as oportunidades de movimentação ampla e de 

exploração dos diferentes espaços. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas 

b) I, II e III 

c) I, II e IV 

d) I, III e IV 

e) I, II, III e IV 

25 - Quando ministrado para o 6º ano do 3º ciclo do Ensino Fundamental, contempla o que está 

definido nos eixos “esportes e temas integradores”, os seguintes conteúdos: 

I - ética, valores e virtudes; 

II - corridas de velocidade; 

III - esportes complementares regionais; 

IV - conceitos de atividade física e saúde. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas 

b) I, II e III 

c) I, II e IV 

d) I, III e IV 

e) I, II, III e IV 

 


