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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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PALHAÇO DE JALECO 
 

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em: 

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htp. 

  
A platéia se estivesse na arquibancada, 

bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se 
estivesse no picadeiro, entraria girando em 
cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por 
isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes 
avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos 
brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. 
Outros escutam a pílula de alegria do médico de 
nariz vermelho com desconfiança. Só no ano 
passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da 
Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o 
paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais 
conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete 
anos, ele conta que entrou na medicina por meio de 
um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, 
escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com 
a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é 
o trabalho desses doutores, especialistas em 
besteirologia. 

 
Que especialidade é essa? 
Marcio – Besteriologia é a ciência do 

palhaço-médico. É a adequação da linguagem do 
palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. 
Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, 
por isso são fundamentais. Criatividade e improviso 
são instrumentos do besteirólogo.  
 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) falar sobre a platéia na arquibancada.  
b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria. 
c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané 
Pereira. 
d) explicar o que é besteriologia. 
 
02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto”. Podemos afirmar que a 
locução grifada é: 
a) conectivo coesivo.  
b) predicado verbal. 
c) conectivo disfuncional. 
d) é um pronome. 
 
03 - Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados na oração abaixo, classificam-se 
morfologicamente seguindo a ordem da exposição 
na oração: 

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 
anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”. 
a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo. 
b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo. 
c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo. 
d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto” (linhas 2-3). 
A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, 
porém com o significado distinto: “O bico do pato 
é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido 
diferente é possível porque “bico” se trata de: 
a) antônimo.  
b) homônimo. 
c) parônimo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação 
gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a 
alternativa, em que todas as palavras obedecem a 
mesma regra de acentuação da palavra 
“simpática”: 
a) gráfico - júri - límpido. 
b) acústica - você - gráfico. 
c) límpido - sólido - amável. 
d) sólido - límpido - romântico.  
 
06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas 
falando sério, Marcio revela como é o trabalho 
desses doutores, especialistas em besteirologia”. A 
conjunção grifada na oração acima poderia ser 
substituída sem que se perca o sentido da oração. 
Assinale a alternativa que apresente outra 
conjunção viável para a troca: 
a) porém. 
b) portanto. 
c) ou. 
d) nem. 
 
07 - A empresa que imprime as provas para esse 
concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 
8h por dia conseguem imprimir todo o material 
em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho 
três das impressoras pararam de funcionar, 
quantos dias as demais impressoras gastarão 
para terminar o serviço? 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
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08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas AD = 
5cm; AB = 7cm e AE = 3cm. Se ele for cortado 
por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e 
C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual 
será o volume do pedaço que contém o ponto B? 
a) 105cm3. 
b) 52,5cm3. 
c) 35cm3. 
d) 26,25cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado 
mais 12. Qual é o tamanho de seu lado? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 12. 
 
10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual 
a 12cm e um de seus ângulos agudos tem cos α = 
0,6. Qual é a medida de seus dois catetos? 
a) 0,6cm e 0,8cm. 
b) 3cm e 4cm. 
c) 6cm e 8cm. 
d) 7,2cm e 9,6cm. 
 
11 - De acordo com a Agência de Notícias do 
Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões 
de reais em educação no ano passado, 15,3% 
mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais 
aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o: 
a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados 
para a área. 
b) 2º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
c) 3º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
d) 4º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
 
12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi 
nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga 
de Alexandre de Moraes no Ministério da 
Justiça: 
a) Alex Canziani. 
b) João Arruda. 
c) Luciano Ducci. 
d) Osmar Serraglio. 
 

13 - O número de desempregados no Brasil 
chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes 
números foram apurados e apresentados por que 
órgão abaixo? 
a) Central Única dos Trabalhadores. 
b) Fundação Getúlio Vargas. 
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
d) Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
14 - Os empresários ingleses que chegaram a São 
Paulo em meados da década de 1.920 e 
adquiriram terras no norte do Estado do Paraná 
(onde atualmente se localiza o Município de 
Jussara) tinham a intenção de implantar qual 
cultura agrícola nesta região? 
a) Algodão. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
15 - A Educação Física no Brasil, passou por 
várias tendências, em várias épocas diferentes, 
sempre relacionadas aos aspectos sócio-políticos 
que o país atravessava na época.  Sabendo disso, 
analise as características e assinale a qual 
tendência se refere: Tendência altamente 
tecnicista, prioridade no alto rendimento e tinha 
como propósito elevar o espírito ufanista da 
nação: 
a) Tendência Pedagogicista. 
b) Tendência Militarista. 
c) Tendência Higienista. 
d) Tendência Competitivista. 
 
16 - No Brasil, foram implantados os métodos 
ginásticos europeus. Esses métodos foram 
elaborados sob os preceitos da ciência para o 
corpo humano. Qual dos métodos abaixo está 
associando corretamente com o interlocutor? 
a) Ginástica sueca, de. Guts Muths e Friedrich 
Ludwig Jahn. 
b) Ginástica francesa de Amorós y Ondeano. 
c) Ginástica alemã, de Pehr Henrik Ling 
d) Ginástica inglesa de John Macrow. 
 
17 - As concepções de ensino aberto e fechado 
fazem parte da prática da Educação Física 
Escolar e ambas se relacionam conforme as 
decisões ocorridas durante o processo 
educacional. Assim é correto afirmar que o 
ensino fechado pode ser reconhecido: 
a) Por estimular a participação efetiva do aluno na 
decisão de conteúdos. 
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b) Pelo desenvolvimento de regras e adaptação de 
jogos por alunos. 
c) Por apresentação de ideias dos alunos sobre temas 
para aprendizagem. 
d) Por ser o professor o único responsável pela 
avaliação. 
 
18 - A Educação Física Escolar voltada para a 
saúde relaciona a importância dos conhecimentos 
práticos e teóricos de atividade física, aptidão 
física, com o propósito da compreensão pelo 
aluno, dos benefícios da prática motora para a 
qualidade de vida. Essa proposta está relacionada 
a concepção: 
a) Desenvolvimentista. 
b) Construtivista. 
c) Saúde renovada. 
d) Crítico-superadora. 
 
19 - Algumas regras no esporte coletivo 
diferenciam determinações de peso, dimensão 
entre homens e mulheres. No caso do Voleibol 
adulto, é correto afirmar que essa diferença na 
regra entre os sexos está prevista: 
a) Na dimensão da quadra e no peso da bola. 
b) Na altura da rede e no número de pontos para 
determinar o vencedor. 
c) Na altura da rede. 
d) No peso da bola. 
 
20 - A prática do futebol no Brasil é cultural, suas 
regras são de simples compreensão e durante sua 
história foram realizadas poucas alterações com o 
objetivo de dinamizar mais o jogo. A regra de 
impedimento é uma das mais complexas e 
polêmicas desta modalidade, e é correto afirmar 
que um jogador está em posição de impedimento 
quando: 
a) Qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés 
estiver mais próximo da linha de meta adversária do 
que a bola e o penúltimo adversário. 
b) Nenhuma parte de sua cabeça, corpo ou pés 
estiver mais próximo da linha de meta adversária do 
que a bola e o penúltimo adversário. 
c) Qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés 
estiver mais afastado da linha de meta adversária do 
que a bola e o penúltimo adversário. 
d) Qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés 
estiver mais próximo da linha de meta adversária do 
que a bola e o último adversário. 
 
21 - Para Bronfenbrenner, o desenvolvimento é 
um processo que decorre das interações dos 
indivíduos e seus contextos. A teoria dos sistemas 

ecológicos descreve 5 (cinco) parâmetros de 
contextos, o Microssistema, Mesossistema, 
Exossistema, Macrossistema e Cronossistema.  
Neste aspecto, compreendendo a expansão dos 
contextos ambientais, é correto afirmar que o 
exossistema tem relação com: 
a) Leis, culturas e valores. 
b) Família, escola e vizinhos. 
c) Sistema escolar e comunidade. 
d) Problemas mundiais financeiros, guerras e 
tragédias. 
 
22 - A teoria da aprendizagem motora de circuito 
fechado proposto por Adams destaca o feedback 

sensorial e sua utilização para a produção 
contínua de movimento habilidoso. Adams 
também propõe a importância de dois tipos de 
memórias neste processo, que são denominadas 
de: 
a) Traço da memória e traço perceptivo. 
b) Memória curta e memória longa. 
c) Percepção e aprendizagem. 
d) Imagem e execução. 
 
23 - O “brinquedo cantado” é uma forma de 
recreação escolar rica em estímulos de conteúdos 
ligados a psicomotricidade, cabe ao professor 
utilizar de forma sistematizada essa estratégia 
com o propósito de estimular o desenvolvimento 
motor da criança. Desta forma assinale o que for 
incorreto para a caracterização do brinquedo 
cantado: 
a) Os brinquedos cantados são atividades 
diretamente relacionadas com o ato de cantar, mas 
não é permitida nenhuma representação com 
movimentos corporais. 
b) O brinquedo cantado aprimora a corporeidade, 
esquema corporal, desenvolve o ritmo, afetividade, 
mas seu único objetivo é o cognitivo (memorização 
da letra das canções). 
c) O brinquedo cantado tem como objetivo 
aprimorar a comunicação e o canto. 
d) O brinquedo cantado é uma forma lúdica que 
oferece à criança a possibilidade de brincar com o 
seu próprio corpo. 
 
24 - Analise as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA com referencia ao lazer 
e recreação: 
a) Lazer funcional é a superação da contra 
funcionalidade, modo de entender a realidade, criar 
algo para nós mesmos, plena e conscientemente. 
b) Os interesses do lazer para Dumazedier são cinco: 
artístico, físico, recreativo, criativo e social. 
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c) Marcellino e Camargo os interesses do lazer são 
seis: artístico, físico, manuais, intelectuais, sociais e 
turísticos. 
d) Os soldadinhos de chumbo tiveram origem na 
Alemanha e a pipa foi trazida para o Brasil pelos 
portugueses.  
 
25 - A Organização mundial da saúde (OMS) 
conceitua qualidade de vida como a percepção do 
indivíduo de sua posição na vida, no contexto de 
sua cultura, no sistema de valores em que vive e 
em relação a suas expectativas, seus padrões e 
suas preocupações. Dentro deste contexto os 
aspectos influenciadores da qualidade de vida 
podem ser agrupados em subjetivos e objetivos. 
Qual das alternativas descreve somente as 
características subjetivas? 
a) Renda e acesso à educação. 
b) Bem-estar e felicidade. 
c) Saneamento básico. 
d) Local de moradia e doenças. 
 
26 - O ato reflexo é uma ação no qual o músculo 
realiza uma resposta a um determinado estímulo 
de forma rápida e involuntária, pois este estímulo 
não chega até o córtex cerebral para se tornar 
consciente. Dentre as alternativas, qual delas 
descreve os tipos de neurônios que podem 
participar do ato reflexo? 
a) Somente o neurônio aferente e o eferente. 
b) Neurônio motor, Neurônio associativo e Neurônio 
sensitivo. 
c) Somente o neurônio motor e o neurônio eferente. 
d) Somente o neurônio associativo. 
 
27 - O sistema nervoso, conforme a sua 
funcionalidade, pode ser dividido em somático e 
visceral. Os dois apresentam um componente 
aferente ou sensitivo e um componente eferente 
ou motor. Qual a função específica de do 
somático e visceral? 
a) O somático corresponde à vida vegetativa e o 
visceral a vida de relação. 
b) O somático e o visceral correspondem à Vida de 
relação.  
c) O somático corresponde à Vida de relação e o 
visceral a vida vegetativa. 
d) O somático e o visceral correspondem à vida 
vegetativa. 
 
28 - O responsável pelo crescimento em espessura 
dos ossos é o periósteo e o crescimento ósseo em 
comprimento tem influencia da: 
a) Linha metafisárias. 

b) Lâmina epifisial. 
c) Lâmina metafisárias. 
d) Linha epifisial. 
 
29 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) tem como função contribuir e dar 
subsídios para a atuação profissional. Os PCN 
são pautados em três princípios, princípio da 
inclusão, princípio da diversidade e categoria dos 
conteúdos. Quanto ao princípio da inclusão é 
correto afirmar que: 
a) Tem como interesse a reversão do quadro de 
classificação dos alunos em aptos e inaptos. 
b) Evidenciar as dimensões de conteúdos em 
conceitual, atitudinal e procedimental. 
c) Relaciona-se à ampliação das formas de 
interações que ocorrem entre os conhecimentos da 
cultura corporal de movimento e os participantes da 
aprendizagem. 
d) Procura classificar os alunos para otimizar as 
salas de apoio pedagógico. 
 
30 - As orientações dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) são amplas e abrangem todo o 
processo de ensino e aprendizagem necessária 
para a formação do aluno. Para elaboração de 
objetivos educacionais, o PCN destaca três 
questões que devem ser respondidas, “O que?; 
Para que?; Como?”. Cada questão indica um 
direcionamento do objetivo educacional, o que 
indica a questão “Para que?” no objetivo 
educacional? 
a) Indica a maneira que os alunos trabalharão. 
b) Indica a ação do tema da aula. 
c) Indica a avaliação a ser feita. 
d) Indica a finalidade educativa. 
 
 


