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QUESTÃO 1 

Sobre a relação interdisciplinar da Educação Física com as demais disciplinas é correto afirmar:  

a) a atividade da Educação Física precisa garantir que de fato, as ações físicas que a criança usará, nas 
atividades escolares e fora da escola, possam se estruturar adequadamente;  

b) A postura interdisciplinar envolve um modo de conceber o conhecimento, nesse sentido a 
participação é condição dispensável, pois o saber se dá através da leitura e escrita, sendo essas, 
condições prioritárias;  

c) O trabalho interdisciplinar da Educação Física deve estabelecer relações em suas possibilidades de 
erro, priorizando as limitações do conhecimento;  

d) A Educação Física é um amparo para as demais matérias e deve priorizar o desenvolvimento de 
capacidades físicas a partir de atividades motoras esportivas;  

e) O trabalho interdisciplinar na Educação Física deve visar resultados e participação iguais dos 
participantes. 

 
 

QUESTÃO 2 

Com relação à Didática nas diversas tendências pedagógicas, relacione a primeira coluna com a 
segunda.  

(1) Escola Tradicional  
(2) Escola Nova 

(3) Escola Libertadora  
(4) Escola Crítico-Social 

( ) É mais valorizado o processo de aprendizagem e não, diretamente o ensino.  
( ) O trabalho escolar não se assenta, prioritariamente, nos conteúdos de ensino já sistematizados, 

ocorrem discussões e ações práticas sobre aspectos da realidade social imediata.  
( ) Transmissão da cultura geral, formação do raciocínio, treino da mente e da vontade.  
( ) O ensino consiste no confronto entre os conhecimentos sistematizados comas experiências 

sócio-culturais e a vida concreta dos alunos. 

A alternativa que contém a seqüência CORRETA de números, de cima para baixo, é:  

a) 2, 3, 1, 1  
b) 2, 1, 3, 4  
c) 3, 1, 4, 2  
d) 4, 2, 4, 1  
e) 2, 3, 1, 4 
 
 

QUESTÃO 3 

Avaliar é um processo que procura auxiliar o aluno a aprender, mais e melhor. Em outras palavras, avaliar 
é mais complexo do que tomar exclusivamente o desempenho dos alunos em uma prova e considerá-lo 
aprovado ou reprovado, mesmo porque cada aluno chega à escola e às práticas corporais com certo 
nível de conhecimento, carregando experiências anteriores e com características pessoais. 

O objetivo da avaliação na Educação Física é: 

a) verificar os componentes motores dos alunos, não levando em consideração outras variáveis.  
b) ajudar o aluno a perceber as suas facilidades, as suas dificuldades e, sobretudo, pretende ajudá-lo a 

identificar os seus progressos de tal modo que tenha condições de continuar avançando.  
c) a possibilidade do professor penalizar aqueles que de alguma forma, não contribui para uma aula tranquila  
d) classificar os alunos de acordo com os resultados alcançados nos testes motores.  
e) separar os alunos mais aptos para formar as equipes de competição da escola. 
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QUESTÃO 4 

No cotidiano das escolas, o professor de educação física depara-se com situações, consideradas 
entraves em seu fazer pedagógico. 

Com relação às dificuldades e soluções da educação física na escola, é CORRETO afirmar que: 

a) as escolas, em sua totalidade, organizam as turmas de forma homogênea, favorecendo o trabalho do 
professor em termos de organização dos planos de aula  

b) por ser uma norma constitucional, todas as escolas possuem quadra coberta, favorecendo a 
realização de aulas mais dinâmicas e atrativas.  

c) um dos principais entraves encontrados por professores de educação física diz respeito à resistência 
dos alunos às atividades que não sejam aquelas às quais eles estão habituados, via de regra ligadas 
às práticas esportivas  

d) por haver uma homogeneidade com relação à qualidade na formação dos professores de educação 
física, as aulas desses professores são prestigiadas e o professor sente-se bastante motivado. 

e) retirar a aprendizagem esportiva do rol de conteúdos a serem ensinados e aprendidos nas aulas de 
educação física de suas turmas 

 
 
 
 
QUESTÃO 5 

Assim como no futebol, o uso das mãos para o manejo e o deslocamento da bola é proibido. Os 
fundamentos, ou movimentos, a seguir são comuns ao futsal e ao futebol.  

a) Passe, drible, levantamento, chute, bloqueio, condução.  
b) Passe, drible, cabeceio, chute, recepção, bloqueio.  
c) Passe, drible, cabeceio, chute, recepção, condução.  
d) Passe, drible, levantamento, chute, bloqueio, condução. 
e) Passe, recepção, controle de bola, chute, bloqueio, condução. 
 
 
 
 
QUESTÃO 6 

“Essa tendência pedagógica da Educação Física escolar é um desdobramento crítico e, por conseguinte, 
valoriza a compreensão crítica de mundo, da sociedade e de suas relações, sem a pretensão de transformar 

esses elementos por meio escolar. Propõe que os conteúdos da educação física sejam ensinados por meio de 
uma sequência de estratégias denominadas ‘transcendência de limites’ com as seguintes etapas: encenação, 
problematização, ampliação e reconstrução coletiva do conhecimento.”  

Trata-se da tendência pedagógica: 

a) crítico-superadora.  
b) desenvolvimentista.  
c) concepção aberta. 
d) crítico-emancipatória.  
e) crítico-social dos conteúdos.  
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QUESTÃO 7 

Coexistem na Educação Física escolar várias abordagens pedagógicas, que tinham como objetivo 
comum romper com o modelo mecanicista até então presente nas aulas. Baseando-se no exposto, 
relacione corretamente a abordagem pedagógica à sua respectiva característica. 

1. Desenvolvimentista.  
2. Construtivista-Interacionista.  
3. Crítico-Superadora.  
4. Sistêmica.  

( ) Na seleção dos conteúdos para a aula de Educação Física é defendido que se deve considerar 
a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adequação às características 
[sócio-cognitivas dos alunos. 

( ) Os autores desta abordagem defendem a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da 
Educação Física. 

( ) O movimento pode ser considerado um instrumento para facilitar a aprendizagem de conteúdos 
ligados ao aspecto cognitivo, como a aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática. 

( ) Considera o binômio corpo/movimento como meio e fim da educação física escolar. Defende o 
princípio da não exclusão; assim, nenhuma atividade pode excluir qualquer aluno das aulas 

A sequência está correta em: 

a) 2, 4, 1, 3  
b) 1, 3, 2, 4  
c) 3, 2, 4, 1  
d) 1, 2, 4, 3  
e) 3, 1, 2, 4 
 
 
 
 
QUESTÃO 8 

Sobre como ser um bom defensor no futebol, um professor de Educação Física orientou seu aluno da 
seguinte forma:  

I. Seja qual for o sistema de marcação, preocupe-se sempre com a posição da bola, ocupando espaços 
onde ela possa ser lançada;  

II. Antecipe-se nas ocasiões em que tiver segurança para dominar a bola; 
III. Demonstre confiança e ataque com personalidade. É importante que o adversário se preocupe com 

o atacante;  
IV. Mantenha-se atento e não permita as finalizações, principalmente as frontais. 

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

a) I, II e IV  
b) I e III  
c) II e III 
d) II, III e IV  
e) I, II, III e IV 
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QUESTÃO 9 

Acerca das abordagens pedagógicas abaixo citadas, aponte V às assertivas verdadeiras e F às falsas: 

 A abordagem psicomotora tem como principal característica a valorização das experiências 
individuais e da cultura dos alunos, propondo métodos de ensino que permitam a construção do 
conhecimento por meio da interação com o meio. 

 A abordagem desenvolvimentista encoraja as características únicas do indivíduo e é baseada na 
proposição fundamental de que embora o desenvolvimento motor seja relacionado com a idade, ele 
não é dependente da idade. 

 A abordagem construtivista pode ser compreendida como um agir comunicativo, que proporciona ao 
aluno o desenvolvimento de uma capacidade consciente de questionamento e argumentação acerca 
dos temas abordados nas aulas. 

A sequência correta de cima para baixo, é: 

a) F, F, V.  
b) V, V, V.  
c) F, F, F.  
d) F, V, F.  
e) V, F, V 
 
 
QUESTÃO 10 

Sobre o voleibol, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(   ) É permitido passar a bola com os pés.  
(   ) A posição básica baixa é própria dos bloqueadores.  
(   ) O bloqueio pode ser individual, duplo ou triplo. 
(   ) É permitido ao líbero bloquear e saltar para cortar.  

A sequência está correta em:  

a) F, V, F, F  
b) F, V, V, V  
c) V, V, F, F  
d) F, V, F, V  
e) V, F, V, F 
 
 
QUESTÃO 11 

Pedagogicamente falando o professor de educação física ideal para nossa realidade é o que tenha o 
seguinte perfil. 

Assinale a alternativa correta:  

a) Trabalhe uma educação física puramente calistênica.  
b) Trabalhe fundamentado puramente na linha humanística.  
c) Professor que tenha um conhecimento multidisciplinar e atual, fazendo uma adaptação de sua 

metodologia a realidade dos alunos.  
d) É o professor que faz a mediação dos conhecimentos de acordo com a carência dos alunos seguindo 

as metodologias que cabe a realidade dos alunos.  
e) É o professor que segue fielmente a linha mecanicista. 
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QUESTÃO 12 

Quais das assertivas abaixo, é considerada falsa, de acordo com as regras aplicadas no Handebol?  

1) Uma equipe consiste de 14 jogadores. Não mais do que 7 jogadores podem estar presentes na 
quadra de jogo ao mesmo tempo, sendo que durante todo o tempo de jogo, a equipe deve ter um 
dos jogadores na quadra designado como goleiro. Os demais jogadores são substitutos. 

2) Uma equipe deve ter pelo menos 5 jogadores na quadra no começo do jogo.  
3) Uma falta de substituição deverá ser penalizada com uma exclusão de 2 minutos para o jogador 

faltoso. Se mais de um jogador da mesma equipe comete falta de substituição na mesma situação, 
os dois jogadores deverão ser penalizados com uma exclusão de 2 minutos. 

4) Ao goleiro é permitido sair da área de gol sem a bola e participar do jogo na área de jogo; enquanto 
fizer isto, o goleiro se sujeita às mesmas regras aplicadas aos jogadores na área de Jogo.  

5) Ao goleiro é permitido tocar a bola quando ela está parada ou rolando no solo do lado de fora da área 
de gol, enquanto ele estiver dentro da área de gol.  

a) 1 e 3  
b) 3 e 5 
c) 2 e 3 
d) 1 e 5 
e) 2 e 4 
 
 
QUESTÃO 13 

A aprendizagem motora, como fenômeno, é um processo contínuo, em que certas fases características 
têm sido identificadas: uma fase inicial, denominada de cognitiva; uma fase intermediária, denominada 
de associativa; e uma fase final, também conhecida como : 

a) performance. 
b) autônoma.  
c) alinhadora.  
d) espetáculo. 
e) desporto. 
 
 
QUESTÃO 14 

Um Coletivo de Autores (1992) define o jogo como uma invenção do homem, um ato em que sua 
intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a 
realidade e o presente. Com relação ao jogo e ao esporte na educação física escolar, analise as 
afirmativas a seguir.  

I. O jogo satisfaz necessidades das crianças, especialmente a necessidade de ação.  
II. Quando a criança joga, ela opera com o significado das suas ações, o que a faz, desenvolver sua 

vontade e, ao mesmo tempo, tornar-se consciente de suas escolhas e decisões.  
III. Quanto menos rígidas são as regras dos jogos, maior é a exigência de atenção da criança e de 

regulação da sua própria atividade, tornando o jogo tenso.  
IV. O esporte, como prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal, projeta-se numa 

dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade que o 
cria e o prática.  

V. O esporte da escola deve contemplar as regras oficiais, de maneira que os alunos mais habilidosos 
possam se desenvolver esportivamente. 
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Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.  

a) I – II.  
b) III – IV  
c) IV – V 
d) I – II – IV  
e) II – III – V 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 

Dentre as posições do basquete, amador/base, em inglês, chamado de point guard, é responsável:  

a) Tem função variada, que inclui desde ajudar o base até mesmo fazer cesta.  
b) Por ajudar na defesa e por fazer cestas.  
c) Por obter a posse da bola. 
d) Pelo planejamento das jogadas. Normalmente começa com a bola. 
 
 
 
 
QUESTÃO 16 

São movimentos que o jogador realiza para desequilibrar e confundir o adversário; são muito usadas 
para escapar dos adversários durante a condução da bola, fugir de uma marcação, alcançar uma 
posição melhor para receber um passe, interceptar um passe adversário e infiltrar-se numa defesa. 

Esta é uma definição de: 

a) Fintas  
b) Chute  
c) Bloqueio  
d) Cortada  
e) Passe de peito 
 
 
 
 
QUESTÃO 17 

A bandeja é um fundamento que muitos alunos têm dificuldade em aprender no início. Diante disso, 
assinale a alternativa que descreve um erro básico na execução da bandeja:  

a) Não se posicionar na região mais próxima à cesta, local em que normalmente ocorrem os rebotes.  
b) Não calcular corretamente o local de impulsão, colocando-se muito distante ou muito próximo da cesta.  
c) Lançar a bola muito próxima do companheiro. 
d) Olhar para a cesta no momento do arremesso.  
e) Executar dois tempos rítmicos e a impulsão numa só perna 
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QUESTÃO 18 

“A utilização das diferentes possibilidades metodológicas surge na tentativa de possibilitar um caminho mais 

adequado para a ação educativa em cada momento histórico no trato com os conteúdos na Educação Física 
escolar.” 

Sobre a abordagem Desenvolvimentista é correto afirmar, EXCETO:  

a) Busca implementar atividades motoras que visam o desenvolvimento do aluno, levando em 
consideração as suas características e seu processomaturacional. Visa o aluno que se encontra na 
faixa etária de 4 a 14 anos de idade.  

b) Tem como conceito fundamental a habilidade motora, embora possa desenvolver outras capacidades 
como subproduto da prática motora. A proposta é buscar na Educação Física o desenvolvimento 
motor da criança.  

c) Os conteúdos devem ser trabalhados segundo uma ordem de habilidades básicas e específicas.  
d) Ao se considerar o estágio maturacional do aluno, esta abordagem desenvolve as habilidades 

motoras através da metodologia do conflito. Baseia-se em autores como Gallahue e Cannoly. 
Fundamenta-se em aprendizagem motora e crescimento e desenvolvimento.  

e) O movimento humano é considerado por essa abordagem pedagógica como fator essencial nas 
inúmeras interações que o homem estabelece na vida em sociedade. 

 
 
QUESTÃO 19 

A Educação Física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades 
expressivas corporais, como: jogo, esporte, dança e ginástica. 

Desse modo, estas formas configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de: 

a) cultura corporal.  
b) exercícios físicos.  
c) atividades lúdicas.  
d) área esportiva. 
e) dança educacional. 
 
 
QUESTÃO 20 

Sabe-se da importância da educação física escolar como prática pedagógica na escola para o 
desenvolvimento global do aluno. 

Sua prática procura torná-lo criativo,  

a) independente, responsável, crítico e consciente.  
b) forte, saudável, conscientes e aptos para o esporte. 
c) responsável, independente e apto para o esporte. 
d) responsável, ágil, capaz e apto para o esporte. 
e) consciente, livre e apto para a prática esportiva. 
 
 


