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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O Amapá chega nesta sexta-feira (13) ao 11º
dia de apagão com 13 das 16 cidades sem o
fornecimento regular de energia elétrica e sem
obedecer o prazo fixado pela Justiça para o
restabelecimento de 100% do serviço. O
retorno à normalidade do fornecimento deveria
ter ocorrido até esta quinta. O blecaute já
motivou mais de 80 protestos nas ruas e causou
a suspensão das eleições em Macapá no
domingo (15). A Concessionária Linhas de
Macapá Transmissora de Energia (LTME)
restabeleceu mais de 80% da capacidade
energética do estado e, desde o último sábado
(7), religa a luz em sistema de rodízio. A
promessa do governo é que o restabelecimento
total ocorra neste fim de semana. O prazo até
quinta-feira para "completa solução" da falta
de energia foi estabelecido na decisão do juiz
João Bosco Soares. A decisão cita a Isolux,
antiga acionista responsável pela operação da
Concessionária
Linhas
de
Macapá
Transmissora de Energia (LMTE). O juiz
determinou multa de R$ 15 milhões em caso
de descumprimento da ordem. A nova
acionista, Gemini, não foi citada no processo,
mas informou que atua na correção do
problema. Em nota, a concessionária diz que
não comenta o processo, mas que desde o
apagão, na noite de 3 de novembro, tem atuado
na retomada total da eletricidade no Amapá.
"Imediatamente após a ocorrência, a LMTE
formou um grupo de trabalho com o governo e
órgãos competentes e, apesar da complexidade
do equipamento que foi afetado, conseguiu
restabelecer o transporte de energia para a
distribuidora no último sábado, quando o
atendimento chegou a 60% da carga total.
Estamos próximos de 90%. Os trabalhos nos
planos
de
contingência
seguem
ininterruptamente em curso para que
prontamente seja restabelecida 100% da carga
de forma plena e segura o quanto antes", diz a
nota.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I – O apagão no Amapá já afetou 16 cidades.
II – Três cidades do Amapá tem o
fornecimento regular de energia elétrica.
III – A Concessionária Linhas de Macapá
Transmissora de Energia (LTME) cumpriu
com a ordem judicial, restabelecendo mais de
80% da capacidade energética do estado.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:
I- A acionista Gemini, citada no processo, atua
na correção do problema de energia no Amapá.
II- A concessionária vem atuando na retomada
total da eletricidade, desde o apagão.
III- A concessionária religa a luz em sistema
de rodízio.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos itens são verdadeiros.

(Apagão no Amapá chega ao 11º dia com prazo judicial para
restabelecimento esgotado. Trecho extraído do G1.Disponível
em:
<https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/11/13/apagaoprazo-judicial-encerra-e-empresa-nao-cumpre-100percent-defornecimento-de-energia-no-ap.ghtml
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 06

De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:

No texto, a preposição “desde”, pode ser
classificada como:

I- A concessionária, após o apagão, formou um
grupo de trabalho com governo e órgãos
competentes.

(A) acidental.

II- O apagão ocorreu na noite do dia 03 de
novembro.

(B) condicional.
(C) locução prepositiva.
(D) aditiva.

III- Os trabalhos seguem intermitentes para
que seja restabelecida 100% da carga de forma
plena e segura o quanto antes.

(E) essencial.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

Quanto ao emprego de preposição e conjunção,
assinale a alternativa INCORRETA.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 07

(A) Ao levantar, tomo leite com achocolatado.
(B) Os livros estão sobre a mesa.
(C) Talvez ele volte.
(D) Faça conforme o exemplo.
(E) Querem ter dinheiro, mas não trabalham.

QUESTÃO 04
O termo “sem”, utilizado no texto, é um(a)?

QUESTÃO 08

(A) preposição.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
uso de acentuação gráfica.

(B) conjunção.

(A) dinâmicamente.

(C) pronome.

(B) órfã.

(D) advérbio.

(C) cônsul.

(E) artigo.

(D) provêm.
(E) fóssil.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

O termo “para que” utilizada no texto, é
classificado como:

Quanto ao uso da crase, assinale a alternativa
INCORRETA:

(A) conjunções condicionais.
(B) conjunções aditivas.

(A) Maria, vamos à loja comprar os enfeites de
Natal?

(C) conjunções causais.

(B) Os passageiros partirão às quatro horas.

(D) conjunções integrantes.

(C) Às vezes tudo o que precisamos é de
tempo.

(E) conjunções finais.

(D) Estávamos observando tudo à distância.
(E) Entregamos a encomenda àquela menina.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Quanto ao uso correto do emprego do “x” e do
“ch”. Assinale a alternativa em que a ortografia
se encontra incorreta.

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação com
números reais: 19 x 17 – 88

(A) bruxa.

(A) 235.
(B) 240.
(C) 245.
(D) 248.
(E) 255.

(B) cachumba.
(C) tocha.
(D) broche.
(E) graxa.

QUESTÃO 14

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 11
Duas torneiras são usadas para encher uma
piscina vazia. Sabendo-se que elas levam 10
horas e 15 horas, respectivamente, para enchêla, em quanto tempo as duas torneiras juntas
levam para encher a piscina?

Quanto uma pessoa terá em 6 (seis) meses se
aplicar um capital inicial de R$ 3.000,00 a um
juros simples de 5% ao mês?
(A) R$ 3.750,00.
(B) R$ 3.800,00.
(C) R$ 3.900,00.

(A) 4 horas.

(D) R$ 3.975,00.

(B) 5 horas.

(E) R$ 4.025,00.
QUESTÃO 15

(C) 5 horas e 30 minutos.
(D) 6 horas.
(E) 7 horas.

QUESTÃO 12
Um determinado relógio apresenta defeito de
forma que ocorre um atraso de 3 minutos por
dia. Assim, quantos dias este relógio levará
para atrasar uma hora?
(A) 10 dias.
(B) 15 dias.

Um investimento inicial de R$ 6.000,00 teve
um saldo final de R$ 11.760,00 em um ano.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a taxa de rendimento mensal
desse investimento:
(A) 6%.
(B) 8%.
(C) 9%.
(D) 10%.
(E) 12%.
QUESTÃO 16

(C) 20 dias.
(D) 25 dias.
(E) 30 dias.

Uma empresa de pintura com 6 funcionários
consegue realizar uma obra em 24 dias. Se
tivessem 8 funcionários fazendo o mesmo
serviço, em quantos dias terminariam a obra?
(A) 12.
(B) 14.
(C) 16.
(D) 18.
(E) 20.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Em uma determinada campanha beneficente, 4
voluntários gastaram 75 horas embalando
alimentos. Se tivessem presentes 12
voluntários, trabalhando com a mesma
eficiência, em quantas horas o trabalho teria
sido realizado?

Uma pessoa foi a um restaurante cujo quilo da
comida custa R$ 20,00. Se ela pedir 700 g de
comida, pagará a quantia de (em reais):

(A) 20 horas.

(C) 15.

(B) 21 horas.

(D) 16.

(C) 22 horas.

(E) 17,50.

(A) 12.
(B) 14.

(D) 23 horas.
(E) 25 horas.

QUESTÃO 18
Um capital de “C” reais foi investido a juros
compostos de 10% ao mês, gerando, em três
meses, a quantia de R$ 53.240,00. Calcule o
valor, em reais, do capital inicial “C”:
(A) 29.000.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Acerca da Biodinâmica, analise os itens a
seguir, e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – a morfologia é a ciência que estuda como
as forças atuam sobre os seres vivos, em
especial, quando realizam movimentos
voluntários.
II – a fisiologia do exercício estuda os efeitos
que o exercício acarreta para as funções e
estruturas dos seres humanos.

(B) 33.200.
(C) 36.500.

III – a biomecânica é o estudo da forma dos
seres vivos, ou de parte dele, podendo ser
dividido em: anatomia e histologia.

(D) 38.900.
(E) 40.000.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
QUESTÃO 19

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação com
números reais: 201 x 101 - 101

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(A) 19.835.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(B) 20.200.
(C) 21.080.
(D) 22.000.
(E) 22.450.
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QUESTÃO 25

Acerca do desenvolvimento motriz e aquisição
de habilidades motoras, é correto afirmar,
EXCETO:
(A) o desenvolvimento motor é um
componente do desenvolvimento geral do ser
humano.
(B) a fase dos movimentos especializados
envolve a interação de um ou mais
movimentos fundamentais na execução de
movimentos complexos.
(C) a aquisição das habilidades motoras
fundamentais, de maneira diversificada,
permitirá que a criança tenha uma transição
adequada às habilidades motoras esportivas.
(D) as atividades práticas para o
desenvolvimento das habilidades motoras
fundamentais
deverão
ser
planejadas
respeitando a individualidade, criatividade e
expressividade de cada criança.
(E) o movimento reflexivo é a segunda fase do
desenvolvimento motor.

Habilidades locomotoras
__________.

são:

Marque a alternativa que
corretamente a lacuna acima.

correr

e

preenche

(A) equilibrar.
(B) rolar.
(C) saltar.
(D) arremessar.
(E) chutar.

QUESTÃO 26
Rebater e quicar são consideradas como
habilidades:
(A) rudimentares.
(B) manipuladoras.
(C) estabilizadoras.
(D) locomotoras.
(E) especializadas.

QUESTÃO 23
As habilidades motoras básicas são:
(A)
locomotoras,
manipuladoras.

estabilizadoras

e

(B) locomotoras, especializada e rudimentares.
(C)
locomotoras,
rudimentares.

manipuladoras

e

(D)
rudimentares,
estabilizadoras.

manipuladoras

e

(E) rudimentares, locomotoras e especializada.

QUESTÃO 27
Ao praticar futebol e basquetebol, o aluno
estará desenvolvendo as seguintes habilidades,
respectivamente:
(A) rudimentar e locomotora.
(B) rudimentar e manipuladora.
(C) locomotora e manipuladora.
(D)locomotora e estabilizadora.
(E) estabilizadora e locomotora.

QUESTÃO 24
Os três estágios da Aprendizagem Motora são:
(A) rudimentar, locomotor e autônomo.
(B) locomotor, associativo e estabilizador.
(C) associativo, rudimentar e cognitivo.
(D) cognitivo, associativo e autônomo.
(E) autônomo, locomotor e cognitivo.

Professor de Educação Física

Página 5 de 11

Prefeitura Municipal de Amparo - SP – Processo Seletivo 01/2020

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa INCORRETA:

A construção do esquema corporal vem por
três etapas, quais são elas:

(A) praxia é a sequência harmônica dos
movimentos necessários para a execução de
atos motores mais ou menos complexos, com
uma intenção e objetivo determinados por um
contexto.

(A) primeira etapa, corpo percebido ou
descoberto, segunda etapa, corpo vivido,
terceira etapa, corpo representado.

(B) praxia global é a colocação em ação
simultânea de grupos musculares diferentes,
com vistas a execução de movimentos amplos
e voluntários.
(C) praxia fina consiste nos trabalhos de forma
ordenada dos pequenos músculos.
(D) praxia é a função responsável pela
realização de gestos ordenados e funcionais.
(E) a praxia está localizada no hipotálamo do
cérebro.

QUESTÃO 29
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta acerca da corporeidade.
I – o esquema corporal é fundamental para a
boa postura e para o equilíbrio e, a partir dele
adquirimos conceitos para a estrutura espaçotemporal.

(B) primeira etapa, corpo representado,
segunda etapa, corpo percebido ou descoberto,
terceira etapa, corpo vivido.
(C) primeira etapa, corpo representado,
segunda etapa, corpo vivido, terceira etapa,
corpo percebido ou descoberto.
(D) primeira etapa, corpo vivido, segunda
etapa, corpo percebido ou descoberto, terceira
etapa, corpo representado.
(E) primeira etapa, corpo vivido, segunda
etapa, corpo representado, terceira etapa, corpo
percebido ou descoberto.

QUESTÃO 31
No que tange as habilidades motoras, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa, considerando a letra (F) como falso
e letra (V) como verdadeiro.
( ) saltar é uma habilidade estabilizadora.
( ) chutar é uma habilidade manipulativa.

II – a expressão corporal é a percepção que a
pessoa tem do seu próprio corpo e os
pensamentos e sentimentos se resultam desta
percepção.

( ) rolar é uma habilidade locomotora.

III – a imagem corporal nada mais é do que a
maneira involuntária do nosso corpo de se
manifestar.

(B) F – V – F – V.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

( ) rebater é uma habilidade manipulativa.
(A) V – F – V – F.
(C) V – V – F – F.
(D) F – F – V – V.
(E) F – F – V – F.

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

No que tange às Abordagens da Educação
Física Escolar, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta.

“É a atividade postural dos músculos que fixa
as articulações em posições determinadas,
solitárias umas com as outras, que no seu
conjunto compõem a atitude.”

I – na abordagem psicomotora, o professor
deve levar em consideração o conhecimento
que o aluno já possui e adquiriu através da
interação com o meio social e cultural no qual
ele vive.
II – o objetivo da abordagem construtivista é o
desenvolvimento das habilidades que
permitem se expressar no mundo, através da
interação com o meio, com foco na criação de
conflitos e resolução de problemas motores.
III – a abordagem desenvolvimentista tem por
finalidade oferecer ao aluno condições de
desenvolver seu comportamento motor através
da diversidade e complexidade dos
movimentos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 33
Responsável pela conscientização simbólica
dos dois hemisférios do corpo (direito e
esquerdo), a ____________ estabelece a
criança a noção dos lados da estrutura corporal
e espacial.
Marque a alternativa que
corretamente a lacuna acima.
(A) praxia fina.
(B) praxia global.

preenche

Essa é a definição de:
(A) lateralidade.
(B) praxia global.
(C) tonicidade.
(D) morfologia.
(E) fisiologia.

QUESTÃO 35
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta quanto à motricidade
humana.
I – a praxia fina procura estudar na criança a
sua capacidade construtiva manual e a sua
destralidade bimanual como um componente
psicomotor.
II – a tonicidade abrange todos os músculos
responsáveis pelas funções biológicas e
psicológicas, além de toda e qualquer forma de
relação e comunicação social não verbal.
III – a orientação espaço-temporal é a
propensão que o homem possui de utilizar
preferencialmente mais um lado do corpo que
o outro em três níveis: mão, olho e pé.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(C) lateralidade.
(D) tonicidade.
(E) orientação espaço-temporal.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

No
que
tange
ao
crescimento
e
desenvolvimento humano, é correto afirmar,
EXCETO:

No que tange à atividade física, saúde e
qualidade de vida, é correto afirmar,
EXCETO:

(A) o desenvolvimento humano pode ser
medido em termos de centímetros ou de
gramas.

(A) a prática de exercício físico contribui para
a promoção da saúde de várias maneiras
importantes, principalmente na prevenção de
doenças e no aumento da autoestima.

(B) crescimento humano se refere ao aumento
físico do corpo.
(C) desenvolvimento humano é um conceito
amplo que se refere a uma transformação
complexa, contínua, dinâmica e progressiva.

(B) para fins terapêuticos, a atividade física
pode ser utilizada na reabilitação de traumas
neuromotores.

(D) o desenvolvimento humano inclui além do
crescimento, a maturação, a aprendizagem e os
aspectos psíquicos e sociais.

(C) a atividade física pode ser definida como
qualquer movimento produzido pelos
músculos esqueléticos que resulte em gasto
energético.

(E) o crescimento humano traduz aumento do
tamanho das suas células (hipertrofia) ou de
seu número (hiperplasia).

(D) para fins preventivos, a atividade física
pode ser utilizada na melhoria das capacidades
físicas.

QUESTÃO 37
“É a capacidade de realizar níveis moderados
ou vigorosos de atividade física sem evidenciar
sinais exagerados de fadiga.”

(E) a prática regular de exercícios físicos
auxilia na melhora da força e do tônus
muscular e da flexibilidade, fortalecimento dos
ossos e das articulações, todos esses benefícios
auxiliam na prevenção e no controle de
doenças.

Esse é o conceito de:
(A) performance.
(B) aptidão física.
(C) movimento humano.
(D) desenvolvimento corporal.
(E) desenvolvimento motriz.

QUESTÃO 39
No que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Infantil, analise os itens a seguir e,
ao final, assinale a alternativa correta.
I – a educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social.
II – o poder público, na esfera de sua
competência federativa deverá zelar, junto aos
pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
III – o ensino será ministrado com base no
princípio do respeito à liberdade e contempto à
tolerância.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

No que dispõe a Lei nº 13.146 que institui a
Inclusão da Pessoa com Deficiência, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta.

“Reafirmando que as pessoas portadoras de
deficiência têm os mesmos direitos humanos e
liberdades fundamentais que outras pessoas e
que estes direitos, inclusive o direito de não ser
submetidas a discriminação com base na
deficiência, emanam da ____________ e da
_____________ que são inerentes a todo ser
humano.”

I – acessibilidade é concepção de produtos,
ambientes, programas e serviços a serem
usados por todas as pessoas, sem necessidade
de adaptação ou de projeto específico,
incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
II – a avaliação da deficiência, quando
necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar.
III – pessoa com mobilidade reduzida é aquela
que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de
movimentação, permanente ou temporária,
gerando redução efetiva da mobilidade, da
flexibilidade, da coordenação motora ou da
percepção, incluindo idoso, gestante, lactante,
pessoa com criança de colo e obeso.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 41
No que tange às adaptações curriculares é
correto afirmar, EXCETO:
(A) constituem possibilidades educacionais de
atuar frente às dificuldades de aprendizagem
dos alunos.
(B) quando necessário, deverá ser realizado um
currículo dinâmico, alterável, passível de
ampliação, para atender às peculiaridades de
todos os educandos.
(C) são os ajustes e modificações que devem
ser promovidos nas diferentes instâncias
curriculares.
(D) são providencias que devem ser
implementadas para atender as necessidades
educacionais de cada aluno, inclusive as
necessidades educacionais especiais.
(E) são consideradas como estratégias e
critérios de atuação do docente, contudo,
inadmite decisões que oportunizam adequar a
ação educativa escolar às maneiras peculiares
de aprendizagem dos alunos.
Professor de Educação Física

Marque a alternativa que
corretamente as lacunas acima.

preenche

(A) dignidade – igualdade.
(B) honestidade – hombridade.
(C) liberdade – igualdade.
(D) honestidade – dignidade.
(E) lealdade – hombridade.

QUESTÃO 43
“São técnicas de trabalho corporal que, de
modo
geral,
assumem
um
caráter
individualizado com finalidades diversas.”
“São disputas em que o(s) oponente(s)
deve(m) ser subjugado(s), com técnicas e
estratégias de desequilíbrio, contusão,
imobilização ou exclusão de um determinado
espaço na combinação de ações de ataque e
defesa.”
Esses são os conceitos, respectivamente, de:
(A) danças e jogos.
(B) danças e luta.
(C) ginástica e jogos.
(D) ginástica e luta.
(E) recreação e luta.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

No que tange à cultura corporal, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta.

A criança e o adolescente têm direito
___________,
visando
ao
pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da ____________ e qualificação para
__________.

I – na Educação Física, o movimento é
expresso por meio de jogos, dos esportes, das
lutas, da ginástica, das danças e das atividades
rítmicas, sendo que essas atividades possuem
uma única cultura de movimento.
II – a cultura corporal é um conjunto de valores
relativos ao corpo e ao movimento que envolve
ética desportiva, ocupações e práticas de lazer,
expressão corporal, conhecimento científico e
outros.
III – a cultura corporal é tudo o que um grupo
de pessoas compartilham na forma de
atividade física.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 45
No que tange à recreação e ao lazer, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta.
I – o lazer e a recreação são instrumentos muito
importantes para auxiliar o educador em sua
prática pedagógica.
II – o lazer e a recreação são um complemento
do outro.

Marque a alternativa que
corretamente as lacunas acima.

preenche

(A) à educação – cidadania – o trabalho.
(B) à educação – profissão – a vida.
(C) ao ensino – cidadania – o trabalho.
(D) ao ensino – profissão – a vida.
(E) ao aprendizado – cidadania – o trabalho.

QUESTÃO 47
Acerca do que dispõe a lei nº 3238/2007, no
que tange as incumbências dos profissionais da
educação no exercício da docência, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta.
I – estabelecer estratégias de recuperação para
os alunos de alto rendimento.
II – zelar pela aprendizagem dos alunos.
III – participar da elaboração da proposta
pedagógica da escola.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

III – a importância da recreação e do lazer é de
passatempo, diversão, prazer, descanso e
ocupação do tempo livre na escola.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

Professor de Educação Física
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

Acerca do que dispõe a lei nº 3238/2007, no
que tange os objetivos da educação municipal
é correto afirmar, EXCETO:

No que tange as manobras de desobstrução de
vias aéreas em crianças maiores inconscientes,
é
INCORRETO
afirmar
qual
dos
procedimentos abaixo?

(A) formar cidadãos participativos capazes de
compreender criticamente a realidade social,
conscientes
de
seus
direitos
e
responsabilidades.
(B) garantir aos educandos igualdade de
condições de acesso, reingresso, permanência
e sucesso na escola.
(C) denegar padrão de qualidade na oferta da
educação escolar.
(D) promover a autonomia da escola e a
participação comunitária na gestão do Sistema
Municipal de Ensino.
(E) favorecer a inovação do processo
educativo valorizando novas ideias e
concepções pedagógicas.

QUESTÃO 49
Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta acerca dos primeiros
socorros em caso de traumatismo por queda.

(A) chamar ajuda e pedir que o SAMU (192)
seja contatado imediatamente.
(B) colocar a vítima deitada de frente para
iniciar as compressões cardíacas.
(C) após as compressões, abrir a boca da vítima
e verificar se o corpo estranho está presente, se
este for visualizado, tentar remover o objeto,
utilizando os dedos indicador e médio como
pinça.
(D) se o corpo estranho não estiver visível,
tentar ventilar duas vezes e reiniciar as
compressões, repetindo o ciclo até que o corpo
estranho seja removido ou que o SAMU
chegue.
(E) enquanto a criança está tossindo ou ainda
emite qualquer tipo de som, não se deve
interferir, pois é um processo normal de defesa
do organismo.

I – observar o local traumatizado, em caso
grave, levar imediatamente ao pronto-socorro.
II – se o trauma ocorrer na cabeça, apenas em
casos brandos, colocar gelo no local, manter a
criança em observação, verificando sinais de
sonolência, convulsão, febre, irritabilidade
excessiva.
III – caso o trauma ocorra no tórax e abdome,
levar ao pronto-socorro por possíveis lesões
internas.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

Professor de Educação Física
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