CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas e
abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.
7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,
assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do sujeito da frase:

a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.
8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;
d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.
13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias
atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;

b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.

c) Orientação para o trabalho;
d) Promoção do desporto educacional e apoio às
práticas desportivas formais e oficiais.

14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.

19) De acordo com a LDB, Art. 22a ___________
tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
a) educação básica;
b) sociedade;
c) educação infantil;
d) família.

15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.

20) O Plano Nacional de Educação, aprovado em
2014, terá sua validade entre:
a) 2014 a 2024;
b) 2014 a 2015;
c) 2015 a 2025;
d) 2014 a 2018.

LEGISLAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Segundo o artigo 9º da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 o tempo de exercício para a
progressão da classe “C” para a classe “D” é
igual à:
a) 3 anos;
b) 4 anos;
c) 5 anos;
d) 6 anos.
17) Segundo o Art. 13 da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 fica prejudicada a promoção,
acarretando a interrupção da contagem do tempo
de exercício sempre que o Profissional do
Magistério:
a) Somar duas penalidades de advertência registrada
em ata;
b) Sofrer pena de suspensão disciplinar, exceto
quando for convertida em multa;
c) Somar quatro faltas injustificadas ao serviço;
d) Somar 15(quinze) atrasos de comparecimento ao
serviço e/ou saídas do horário marcado para o
término da jornada.
18) Segundo o Art. 27 da Lei nº 9394/96 (LDB) os
conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, exceto:
a) A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
b) Consideração das condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento;

21) A Lei nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003,
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Segundo o Art. 26-A, Inciso 1º, assinale a
alternativa correta:
a) O conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da História da Ásia e
dos Asiáticos, a luta dos europeus no Brasil, a
cultura asiática brasileira e o europeu na formação
da sociedade nacional, resgatando a contribuição
deste povo nas áreas social, econômica e política
pertinentes à História do Brasil;
b) O conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da Geografia Europeia
e dos norte-americanos, a luta dos americanos no
Brasil, a cultura italiana inserida no contexto
brasileiro e o negro na formação da sociedade
internacional, resgatando a contribuição dos povos
nas áreas social, econômica e política pertinentes à
História do Brasil;
c) O conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da História do Brasil e
dos Alemães, a segunda guerra mundial no Brasil, a
cultura brasileira e o caboclo na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas pertinentes à História do
Brasil;
d) O conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da História da África e
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura
negra brasileira e o negro na formação da sociedade

nacional, resgatando a contribuição do povo negro
nas áreas social, econômica e política pertinentes à
História do Brasil.
22) A palavra didática tem sua origem no verbo
grego didasko, que significa ensinar ou instruir.
Segundo Comenius, significa o tratamento dos
preceitos científicos que orientam a atividade
educativa de modo a troná-la eficiente. Sobre a
Didática é correto afirmar:
a) A didática parte da pressuposição de que existe
uma maneira estrita do melhor método que deve ser
seguida com precisão sem ajustes ou modificações;
b) A didática se resolve como o tipo de atividade ou
ato de ensinar mediante o conhecimento de regras,
independente do êxito ou sucesso da aprendizagem;
c) A didática parte da pressuposição de que é
possível escolher, entre diferentes maneiras de
ensinar, aquela ou aquelas que podem resultar na
aprendizagem com maior sucesso;
d) A didática é um modelo/método de ensino com
propostas prontas, sendo aplicada de forma exata,
sem ajustes ou melhoramentos, garantindo dessa
forma o sucesso da aprendizagem.
23) Ensinar é uma atividade que se baseia em
noções sobre a natureza e o funcionamento da
mente humana. O professor ao preparar ou
ministrar uma aula deve escolher padrões
didáticos de acordo com o objetivo educacional e
as mentes dos aprendizes. Sobre o modelo que se
utiliza da imitação como aprendizagem, assinale
a alternativa correta:
a) É o modelo que ocupa a maior parte do tempo do
ensino nas escolas até os dias de hoje. Nesse caso,
supõe-se que faltam à criança determinados
conhecimentos, compostos de fatos, regras ou
princípios que podem ser transmitidos oralmente,
por livros, banco de dados, etc.;
b) Nesse modelo, o esforço de entender a
perspectiva da criança é posto como condição para o
sucesso do ensino e da aprendizagem. O professor
participa no sentido de auxiliar as crianças a
reconhecer suas crenças e instaurar o processo
coletivo de reflexão;
c) Nesse modelo considera-se que o aprendiz é
detentor do conhecimento, e que o conhecimento
pessoal deve confrontar com um conhecimento
acumulado coletivamente;
d) Nesse modelo, admite-se que o mais relevante
para se ensinar são as habilidades, as maneiras de
fazer alguma coisa. Nessa concepção, é saber fazer,
o que depende de talentos, capacidades e

habilidades, e não da aquisição de informações ou da
compreensão.
24) Os princípios, as normas e as técnicas de
ensino são postos em prática através das
atividades de planejamento, orientação e controle
do processo de ensino aprendizagem. Assinale a
alternativa correspondente a Controle:
a) Consiste na previsão e programação dos trabalhos
escolares para um curso ou para cada unidade do
Plano de Curso ou para cada parte da unidade;
b) Consiste na execução das atividades que visam
orientar o aluno para alcançar os objetivos
propostos;
c) É a fase que requer mais habilidade do professor,
onde ele exerce sua função de liderança, motivando
os aprendizes para que aprendam;
d) Consiste na supervisão constante do processo de
aprendizagem para que o mesmo seja conduzido de
maneira eficaz.
25) Os métodos novos ou ativos, baseiam-se no
princípio de que a criança é um ser em
desenvolvimento, cuja atividade, espontânea e
natural, é condição para seu crescimento físico e
intelectual. Fazem parte desses novos métodos,
exceto:
a) Técnica de perguntas e respostas;
b) Centros de interesse;
c) Trabalho em grupos;
d) Método de solução de problemas.
26) Vários termos descrevem movimentos dos
membros e de outras partes do corpo. Embora a
maioria dos movimentos ocorra nas articulações,
várias outras estruturas não esqueléticas, como a
língua ou os lábios, exibem movimentos. Assinale
a alternativa correspondente ao movimento de
Adução:
a) Significa o movimento de aproximação do plano
mediano em um plano frontal;
b) Indica a diminuição do ângulo entre os ossos ou
as partes do corpo, podendo ocorrer anteriormente;
c) Significa movimento de afastamento do plano
mediano no plano frontal;
d) Indica aumento do ângulo entre as articulações
ósseas ou partes do corpo, geralmente ocorre em
uma direção posterior.
27) Assinale a alternativa correspondente ao
movimento de rotação do antebraço e da mão que
gira o rádio medialmente em torno de seu eixo
longitudinal, de forma que a palma da mão fique
voltada posteriormente:

a) Supinação;
b) Protusão;
c) Pronação;
d) Eversão.
28) Ossos são órgãos vivos originados das células
osteoblásticas.
Apresentam
uma
cor
esbranquiçada, são rígidos e unem-se entre si, por
intermédio das junturas ou articulações. Sobre o
número de ossos que compõem um Membro
Inferior, assinale a alternativa correta:
a) 27 ossos: 2 na coxa, 3 no joelho, 2 na perna e 20
no pé;
b) 30 ossos: 1 na coxa, 1 no joelho, 2 na perna e 26
no pé;
c) 19 ossos: 1 na coxa, 2 no joelho, 1 na perna e 15
no pé;
d) 17 ossos: 1 na coxa, 1 no joelho, 2 na perna e 13
no pé;
29) O esqueleto possui duas divisões: Esqueleto
axial que é composto pelos ossos da cabeça, do
pescoço e do tronco e o Esqueleto apendicular,
composto pelos membros superiores e inferiores.
Assinale a classificação de ossos que compõe o
esqueleto axial:
a) Ossos pneumáticos;
b) Ossos longos;
c) Ossos alongados;
d) Ossos curtos.
30) O membro superior caracteriza-se por sua
mobilidade e capacidade de segurar e realizar
atividades finas das mãos. Assinale a principal
ação do Bíceps Braquial:
a) Principal extensor do antebraço, a cabeça longa
resiste à luxação do úmero;
b) Flexão e adução do braço;
c) Auxilia o tríceps na extensão do antebraço;
d) Supinação e, quando o antebraço se encontra em
supinação, flete o antebraço.
31) O aprendizado do futebol no Brasil sempre
esteve atrelado ao significado cultural de sua
prática, isto é, desde a infância os brasileiros são
influenciados por esse significado. O futsal é uma
variação do futebol, porém, com estruturas e
algumas regras semelhantes. São posições do
futsal, exceto:
a) Ala direito e ala esquerdo;
b) Meio campo;
c) Fixo;
d) Pivô.

32) O basquetebol é uma modalidade esportiva
que envolve corridas, saltos e mudanças de
direção. Assinale
a alternativa
correta
correspondente a uma regra do basquete:
a) Partida com duração de 20 minutos, sendo
dividida em 2 tempos de 10 minutos;
b) O manejo da bola pode ser feito com as mãos e
pés, podendo caminhar com ela nas mãos por até
quatro passos;
c) É permitido a um jogador cometer no máximo 5
faltas (6 na NBA);
d) É permitido executar no máximo três dribles
seguidos.
33) Voleibol é um dos esportes mais populares e
bem sucedidos no mundo, tanto na sua forma
competitiva quanto recreativa. Compreende uma
série de elementos sobrepostos os quais suas
interações complementares o tornam único
dentre os jogos disputados por rally. Sobre as
dimensões da quadra, assinale a alternativa
correta:
a) A quadra de jogo é um retângulo medindo 10
metros x 5 metros, circundada por uma zona livre
de, no mínimo, 2 metros de largura em todos os
lados;
b) A quadra de jogo é um retângulo medindo 26
metros x 12 metros, circundada por uma zona livre
de, no mínimo, 6 metros de largura em todos os
lados;
c) A quadra de jogo é um retângulo medindo 18
metros x 9 metros, circundada por uma zona livre
de, no mínimo, 3 metros de largura em todos os
lados;
d) A quadra de jogo é um retângulo medindo 28
metros x 19 metros, circundada por uma zona livre
de, no mínimo, 4 metros de largura em todos os
lados.
34) O vôlei pode ser praticado tanto em quadras
abertas quanto em quadras fechadas, bem como é
praticado quase que igualmente tanto por
homens quanto mulheres. De acordo com a
conduta desportiva, assinale a alternativa
incorreta:
a) Os participantes devem criticar o árbitro quando
julgarem apropriado, interrompendo o jogo e
induzindo a mudança da decisão;
b) Os participantes devem aceitar as decisões dos
árbitros com espírito esportivo, sem contestá-las;
c) Em caso de dúvida, somente o capitão em jogo
poderá solicitar esclarecimentos;

d) Os participantes devem evitar ações ou atitudes
que visam influenciar as decisões dos árbitros ou
ainda encobrir faltas cometidas por sua equipe.

d) Nessa fase a criança já é capaz de relacionar
diferentes aspectos e abstrair dados da realidade, é
mais objetiva.

35) O handebol contribui de forma efetiva nas
capacidades coordenativas dos seus praticantes, a
percepção e conhecimento do seu próprio corpo,
a percepção e estruturação espacial. Sobre a bola
oficial feminina para a prática do handebol,
assinale a alternativa correta:
a) A bola oficial feminina para a prática do
Handebol deve ser de couro com tamanho entre 74
cm e 78 cm, e massa entre 525g e 600g;
b) A bola oficial feminina para a prática do
Handebol deve ser de silicone com tamanho entre 24
cm e 16 cm, e massa entre 225g e 300g;
c) A bola oficial feminina para a prática do
Handebol deve ser de couro com tamanho entre 54
cm e 56 cm, e massa entre 325g e 400g;
d) A bola oficial feminina para a prática do
Handebol deve ser de couro com tamanho entre 54
cm e 56 cm, e massa entre 325g e 400g.

38) Psicomotricidade é a ciência que tem como
objeto de estudo o homem, por meio do seu corpo
em movimento e em relação ao seu mundo
interno e externo. Assinale o componente do
desenvolvimento psicomotor relacionado à
maturação das experiências que o indivíduo
possui, provenientes do corpo e das sensações que
experimenta:
a) Coordenação global;
b) Lateralidade;
c) Esquema corporal;
d) Estruturação espacial.

36) O movimento emerge pelo esforço
cooperativo das diversas estruturas e processos
cerebrais, surge da interação de processos
múltiplos, incluindo os relacionados à percepção,
cognição e ação. Sobre movimento e cognição,
assinale a alternativa incorreta:
a) O controle motor inclui os sistemas de percepção
que estão organizados para funções inespecíficas do
movimento;
b) Uma vez que o movimento não é, de modo geral
realizado na ausência de intenção, os processos
cognitivos são essenciais para o controle motor;
c) São processos cognitivos a atenção, motivação e
aspectos emocionais;
d) Os processos cognitivos relacionam-se
diretamente com o controle motor, uma vez que eles
se relacionam à percepção e à ação.
37) Assinale a alternativa correspondente ao
estágio de desenvolvimento pré-operatório
proposto por Piaget:
a) A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê
começa a estruturar esquemas de ação para assimilar
mentalmente o meio;
b) A criança se torna capaz de representar
mentalmente pessoas e situações, maneja
frequentemente os símbolos e age por simulações;
c) A representação nessa fase permite a abstração
total. A criança é capaz de pensar em todas as
relações possíveis, para explicar um determinado
fenômeno logicamente;

39) A lateralidade é a propensão que o ser
humano tem de utilizar preferencialmente, mais
um lado do corpo do que outro em três níveis:
mão, olho e pé. São perturbações da
lateralização, exceto:
a) Dificuldade em aprender a direção gráfica;
b) Comprometimento na leitura e escrita;
c) Aparecimento de sincinesias;
d) Postura adequada.
40) Considerando que o jogo está presente em
toda a atividade global voluntária da criança e,
quando deixa de ser espontâneo, não é jogo, é
trabalho ou ensino, assinale a alternativa
correspondente aos jogos de combinação:
a) Neste jogo as crianças utilizam a capacidade
simbólica, unindo e transformando objetos, dando
significados a eles, como a ponte, o prédio, o
boneco...;
b) Este jogo é puramente funcional, de exploração e
descoberta do corpo. Põe em ação novas aquisições
pelo prazer de executá-las;
c) Caracterizam-se pela representação, pelo faz-deconta. Ocorre quando a criança imita papéis
presentes no seu cotidiano;
d) Envolve atividades lúdicas que auxiliam a
expandir os conhecimentos da criança. São
considerados de compreensão.
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