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PROVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Questão 01) O Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aborda que “A criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:”  

Entre o que é assegurado às crianças e adolescentes nos incisos do artigo 53 do ECA estão, EXCETO? 

A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
B) Direito de ser respeitado por seus educadores. 
C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
D) Direito aos pais ou responsáveis interferir no processo pedagógico de seus filhos, bem como das propostas 

educacionais. 

Questão 02) Analise as partes do texto (texto obtido a partir da BNCC p. 211). 

Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, 
pluridimensional, singular e contraditório.  

Desse modo, 

é possível assegurar aos alunos a repetição de um conjunto de conhecimentos que permitam 
reprogramar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos 
outros e desenvolver autonomia para apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em 
diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. 

Em relação as duas partes do texto é correto afirmar que: 

A) Ambas estão incorretas.  
B) Ambas estão corretas, porém a primeira não trata da mesma abordagem que a segunda. 
C) Ambas estão corretas e a segunda complementa adequadamente a primeira. 
D) A primeira está correta e a segunda, apesar de complementá-la, apresenta termos contraditórios ao 

contexto, o que a torna incorreta.  
 

Questão 03) De acordo com a BNCC p. 211, “É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de 
possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso 
a um vasto universo cultural”.  

Esse universo compreende saberes 

A) corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas. 
B) corporais, experiências motoras, subjetivas, concretas e agonistas. 
C) de conhecimento prévio, experiências motoras, subjetivas, concretas e agonistas. 
D) de conhecimento prévio, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas. 

 

Questão 04) O termo agonistas presente na questão anterior se refere  

A) a fatores limitantes, tanto físico quanto mental. 
B) ao engajamento em desafios ou competições. 
C) a racionalidade em torno dos saberes científicos.  
D) aos fatores limitantes do próprio corpo. 

 

 



Questão 05) Observe o circuito motor e analise as proposições. 

 

I- Possibilita progredir no domínio das noções espaciais, 
experimentando sensações ao movimentar-se.  

II- Requer materiais diversificados, adquiridos em lojas 
especializadas e ocorre independente do planejamento e da 
definição do espaço.  

III- Seguir instruções percorrendo trajetos e utilizando um 
vocabulário adequado, explorando diversas habilidades. 

IV- É um instrumento pedagógico que oportuniza executar 
os movimentos de acordo com suas capacidades 
individuais e ampliar suas habilidades motoras.  

Estão CORRETAS as proposições: 

A) I e II, somente. B) I, II e III, somente.  C) I, III e IV, somente.  D) I, II, III e IV . 
 

Questão 06) Baseado em David Gallahue (2003), especialista e pesquisador na área de Educação Física, o 
qual propõe a classificação da evolução das habilidades motoras com base nas fases do desenvolvimento 
motor da criança. Analise as proposições a seguir em (V) para verdadeira ou (F) para falsa: 

(    ) Movimentos reflexos - corresponde ao controle simples de seus movimentos necessários para a 
sobrevivência como sucção, pressão da mão, marcha e acorre de 0 – 1 ano. 

(    ) Movimentos rudimentares - desenvolvem-se e afinam os padrões básicos do movimento: locomoção, 
manipulação e estabilização e ocorre de 2 – 6 anos. 

(    ) Habilidades motoras básicas - torna-se cada vez maior a coordenação e execução de movimentos focados 
nas atividades esportivas, ocorrendo aos 6, 7 a 10 anos. 

(    ) Padrões motores fundamentais - organização motora voluntária que inclui o nível cortical para o controle 
do movimento, entre eles está o caminhar, correr, agarrar, soltar e ocorre entre 1 – 2 anos. 

A sequência correta das proporsições corresponde a:  

A) V, F, V, V.  B) V, F, V, F.  C) F, V, F, V.  D) F, V, F, F 

 
Questão 07) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz 
indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas 
corporais, corresponde a habilidade EF35EF15 do 3º ao 5º Ano do EF, da unidade temática lutas. 

Muitas vezes há uma interface entre lutas e danças. Nesse sentido, julgue as afirmações a seguir sobre as 
duas expressões culturais de luta/dança, praticadas no Brasil. 

I. Uma das expressões culturais brasileiras mais conhecidas é a capoeira, a qual é originária da Africa. Foi 
praticada principalmente por descendentes de escravos africanos, mistura a arte marcial, o esporte, a 
cultura popular e a música. Sua principal característica são os golpes e movimentos complexos feitos de 
forma bastante ágil. Os jogadores utilizam além dos chutes e rasteiras, cabeçadas, joelhadas, 
cotoveladas e acrobacias aéreas ou no solo. 

 

II. O Maculelê é uma manifestação cultural oriunda da Bahia. É uma expressão teatral que conta através da 
dança e de cânticos, a lenda de um jovem guerreiro, que sozinho conseguiu defender sua tribo de outra 
tribo rival usando apenas dois pedaços de pau, tornando-se o herói da tribo.  

Em relação ao que se aborda sobre as duas expressões culturais é correto afirmar que: 

A) Ambas estão totalmente corretas. 
B) Ambas estão totalmente incorretas. 
C) Apenas a primeira está totalmente correta. 
D) Apenas a segunda está correta.  

http://capoeiraexports.blogspot.com/2011/02/video-puxada-de-rede-antigamente.html


Questão 08) O tabuleiro de xadrez tem 64 casas, alternadas entre brancas e pretas, nas quais devem ser 
posicionadas corretamente as peças para dar início ao jogo.  

O posicionamento correto das Rainhas no início do jogo é, de que mesmas devem ficar na extremidade lateral e ao 

centro do tabuleiro, 

A) sempre do lado esquerdo do Rei. 

B) sempre do lado direito do Rei. 

C) na casa correspondente a sua cor.  

D) na casa igual ao da sua cor e, em diagonal uma à outra.  

Questão 09) O desenvolvimento psicomotor é importante na prevenção de problemas de aprendizagem. Portanto, 
a psicomotricidade nas aulas de Educação Física pode auxiliar na aprendizagem escolar, contribuindo para um 
fenômeno cultural que consiste de ações psicomotoras exercidas sobre o ser humano de maneira a favorecer 
comportamentos e transformações (Barreto, 2000). 

Nesse sentido, julgue o que está sendo afirmado: 

- Pode-se nominar psicomotricidade como sendo o ato de comunicar-se além da linguagem verbal, também através 
de gestos, movimentos, olhares, forma de caminhar, ou seja, sua linguagem corporal. 

O que se afirmou é 

A) (     ) falso.  B) (     ) verdadeiro. 

 
Questão 10) A BNCC apresenta seis unidades temáticas para a disciplina de Educação Física no Ensino 
Fundamental. 

Corresponde a(s) unidade(s) temática(s) da disciplina de Educação Física, EXCETO? 

A) Lutas; Esportes. 
B) Ginásticas; Brincadeiras e Jogos. 
C) Movimentos Corporais; Práticas Esportivas.  
D) Danças; Práticas Corporais de Aventura. 

 
Questão 11) A Queimada é um jogo esportivo muito usado como brincadeira infantil. O material utilizado é uma 
bola de vôlei ou de borracha, de tamanho médio. O local é um terreno plano, de forma retangular, demarcado por 
linhas que deve ter mais ou menos 16 m de comprimento por 8 m de largura, sendo dividido em dois campos iguais, 
por uma linha reta e bem visível traçada no solo. O tamanho do terreno pode variar conforme o número de 
jogadores. O jogo pode conter vinte ou mais jogadores.  

As qualidades desenvolvidas neste jogo são, EXCETO? 

A) Movimento e destreza. 
B) Precisão. 
C) Domínio. 
D) Cooperação. 

 

Questão 12) A BNCC coloca os Esportes como uma Unidade Temática da Educação Física e os classifica 
seguindo alguns critérios como: Cooperação, Interação com o Adversário, Desempenho Motor e Objetivos 
Táticos da Ação. A partir desses critérios as modalidades esportivas foram divididas em oito categorias, 
onde são privilegiadas as ações motoras intrínsecas que reúnem modalidades que apresentam exigências 
motoras semelhantes em sua prática. 

Entre os esportes citados nas alternativas, qual não corresponde a sua respectiva divisão em categorias? 

A) Squash – Esporte de Rede. 
B) Salto em distância – Esporte de Marca. 
C) Bocha – Esporte de Precisão. 
D) Basquete – Esporte de Invasão. 



Questão 13) Observe as frases: 

I. O Ministério da Economia emitiu ato ____________ quanto à liberação de recursos ao CNPq. 
II. Pais e alunos de inclusão __________ maior atenção por parte das escolas. 
III. O professor soube muito bem como ____________ os equipamentos.  

Ortograficamente, as palavras que completam corretamente as lacunas são: 

A) descricionário; reivindicam; manusiar. 
B) discricionário; reinvindicam; manuzear. 
C) discricionário; reivindicam; manusear. 
D) descricionário; revindicam; manuziar. 

Questão 14) Observe as frases e as palavras grifadas: 

1. A montanha eminente oferece iminente perigo aos alpinistas. 

2. Terminei de almoçar ao meio-dia e meio. 

3. O ladrão me pegou desapercebido. Ele agiu tão rápido que passou despercebido.  

4. Não discrimine ninguém pela cor ou opção sexual.  

Em relação as frases é correto afirmar que: 

A) A primeira frase está incorreta pois as palavras eminente e iminente estão em posições trocadas. 

B) A segunda frase está correta. 

C) A terceira frase está correta. 

D) A quarta frase está incorreta pois a palavra certa seria descrimine.. 
 
Questão 15) Observe a frase: 

“Eu sou adepto dos e-books, mas prefiro _________ as páginas dos livros.” 

Qual das palavras complementa corretamente o espaço da frase? 

A) foliar     B) folhar  C) folhiar  D) folhear 

Questão 16) Observe o contexto da charge. 

 

A charge permite refletir sobre a 

A) importância do brincar. 

B) imaturidade das crianças. 

C) importância do reforço escolar. 

D) necessidade de se ocupar a criança com atividades integradas. 

Questão 17) O município de Macieira possuía 1.895 habitantes em 2010. Estimativas divulgadas recentemente pelo 
IBGE apontam que a população em 2019 baixou para 1.775 habitantes. 

O percentual de redução populacional de Macieira para o período ficou: 

A) Entre 8 a 10%. 
B) Entre 6 a 8%. 
C) Entre 4 a 6%. 
D) Inferior a 4%. 



Observe o quadro e responda as questões 18 e 19. 

Relação percentual dos valores retidos na conta do Fundeb em relação ao percentual dos recursos investidos na 
área da educação de Macieira 2017 e 2018 

ANO 
Valor investido                           

na educação                         
R$ 

Percentual anual                   
investido na 

educação                                  
(1) 

Fundeb retido 
R$ 

Percentual do valor retido no 
Fundeb em relação ao valor 

investido na educação                      
(2) 

Percentual efetiva-
mente  aplicado na 

educação local 
(1) -  (2) 

2017  3.514.856,00 30,19% 1.221.743,00 10,40% 19,70% 

2018  3.674.677,00 29,26% 945.943,00 “X” % 21,73% 

Fonte: Setor Contábil da Prefeitura e Fecam  

Questão 18) Analisando as informações contidas no quadro é correto afirmar que o valor “X” corresponde a: 

A) 25,72% 

B) 10,40% 

C) 7,53% 

D) 5,73% 

Questão 19) O valor de R$ 1.221.743,00 relativo ao Fundeb retido em 2017, corresponde aproximadamente a que 

percentual em relação ao total de recurso investido em educação no mesmo ano? 

A) 20% 

B) 25% 

C) 30% 

D) 35%  

Questão 20) Observe as malhas quadriculadas com as áreas hachuradas. 

Malha A Malha B 
 

 

   

    

    

    
 

 

     

As áreas hachuradas nas malhas quadriculadas correspondem a: 

A) 0,5 na malha A e 60% na malha B. 

B) 1/2 na malha A e 3/4 na malha B. 

C) 50% na malha A e 75% na malha B. 

D) 8/16 na malha A e 2/5 na malha B. 


