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ÁREA/DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 06 
No sistema de classificação dos esportes que considera como critério a relação com o adversário, os esportes técnico-com-
binatórios se inserem na categoria denominada “sem interação com o adversário”. Considerando as características dos 
esportes técnico-combinatórios, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Nesses esportes são comparadas as execuções dos movimentos, bem como o grau de dificuldade com o qual os mesmos 

são realizados. 
(     ) A avaliação do desempenho do praticante é centrada na beleza e no grau de agilidade das técnicas de movimento 

utilizadas. 
(     ) Nesse conjunto de esportes é necessário levar em consideração que os adversários estarão buscando, ao mesmo tempo, 

alcançar o mesmo objetivo. 
(     ) O desempenho do praticante deve ser avaliado respeitando padrões, códigos ou critérios estabelecidos nas regras das 

modalidades específicas. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, V. 
B) F, F, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, F. 
 

Questão 07 
O ambiente físico pode se caracterizar como um elemento de interferência na prática esportiva, com consequências, inclusive, 
para o desempenho e o rendimento dos praticantes. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Esportes com estabilidade ambiental. 
2. Esportes sem estabilidade ambiental. 
(     ) Esgrima. 
(     ) Pentatlo moderno. 
(     ) Corrida de orientação. 
(     ) Boxe. 
(     ) Hipismo. 
A sequência está correta em 
A) 2, 2, 1, 2, 2. 
B) 1, 2, 2, 1, 1. 
C) 2, 2, 2, 1, 1. 
D) 1, 1, 2, 1, 2. 
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Questão 08 
A chamada “Teoria Crítica do Esporte” foi engendrada na Europa a partir da década de 1960 e guardou estreita relação com 
o contexto da Guerra Fria e os usos que as superpotências mundiais fizeram do fenômeno esportivo. São considerados argu-
mentos característicos da Teoria Crítica do Esporte, EXCETO: 
A) O esporte reproduz a lógica do trabalho, reforçando seu caráter de mercadoria, de reificação e de disseminador de ideologia. 
B) O esporte é um fenômeno repressivo, canalizando energias pulsionais potencialmente libertadoras para fins que perpetuam 

a dominação individual e de classe.  
C) A busca pelo rendimento esportivo é um exemplo de autonomia, de atividade “libidinal” e o desempenho não é vivido como 

carga ou obrigação, mas como livre escolha. 
D) O esporte de alto rendimento e de espetáculo deve ser questionado em sua totalidade, considerando que os ideais olímpicos 

reforçam as condições de dominação de classes e do corpo. 
 

Questão 09 
“O alcance do esporte no mundo contemporâneo o coloca como um dos mais representativos fenômenos socioculturais da 
atualidade. Sua prática tem sido realizada, de modo expressivo, tanto em ambientes formais quanto não formais de ensino, 
considerando o seu caráter competitivo e recreativo. Desse modo, o esporte se trata de um _______________________ que 
pode ocorrer em _______________________ de prática, com diferentes níveis de exigência, bem como a partir de diferentes 
_______________________ atribuídos a ele por seus praticantes e apreciadores.” Assinale a alternativa que completa correta 
e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) sistema plural / equipamentos e estruturas / conceitos 
B) fenômeno específico / contextos determinados / conceitos 
C) sistema rígido / instalações adequadas / estilos de execução 
D) fenômeno plural / diversos contextos / sentidos e significados 
 

Questão 10 
Considerando a multiplicidade de práticas esportivas existentes no mundo contemporâneo, torna-se desafiador para o 
professor de educação física administrar o tempo de ensino-aprendizagem para que alunos e praticantes tenham acesso a maior 
diversidade possível, tanto de modalidades esportivas quanto de conhecimento sobre cada uma delas. Nesse sentido, 
diferenciar os esportes levando em consideração as expectativas que são estabelecidas em relação ao nível de aprendizagem 
que os alunos buscam e conseguem atingir em cada modalidade caracteriza-se como um importante processo. Essas expectati-
vas de aprendizado podem ser estabelecidas a partir da classificação das práticas esportivas em duas categorias; assinale-as.  
A) Saber ensinar e saber realizar. 
B) Saber ensinar e saber conhecer. 
C) Saber praticar e saber conhecer. 
D) Saber fazer e saber sobre o fazer. 
 

Questão 11 
Os jogos e as brincadeiras constituem-se como práticas educativas fundamentais nas aulas de educação física, especialmente 
na infância. Tendo em vista a infinidade possível quanto aos seus objetivos, materiais e espaços utilizados, suas regras, 
habilidades necessárias e àquelas propostas à aquisição, essas práticas corporais podem ser agrupadas a partir de diferentes 
aspectos. Considerando uma dessas possibilidades de classificação dos jogos, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Jogos sensoriais. 
2. Jogos de representação. 
3. Jogos cooperativos. 
4. Jogos populares. 
5. Jogos coletivos. 
(     ) Têm o objetivo de fomentar o lazer, sem que participantes enfoquem na competição e a vitória como ponto essencial. 
(     ) Estimulam os sentidos humanos. Utiliza-se o cérebro como fundamental no processo de percepção do jogo, pois todas as 

sensações se processam dentro dele. 
(     ) Proporcionam o desenvolvimento da capacidade de expressão através da linguagem corporal. 
(     ) Jogos cuja prática requer a participação de duas ou mais pessoas em oposição à outra equipe. 
(     ) Jogos de rua em que participantes podem ser alternados, decididos pelos próprios jogadores. Há flexibilidade nas regras 

sendo desnecessários muitos recursos sofisticados para sua execução, pois a origem está na cultura popular. 
A sequência está correta em 
A) 3, 1, 2, 5, 4. 
B) 5, 2, 1, 3, 4. 
C) 4, 1, 2, 5, 3. 
D) 2, 1, 4, 5, 3. 
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Questão 12 
“Mas o que vem a ser a dança de salão? É aquela dançada aos pares, em contato, que desenvolvem estruturas de passos 
variados no salão harmonizando-os em relação à parceria e à música e deslocando-se no sentido anti-horário. É normalmente 
praticada em reuniões sociais das mais diversas e pode ou não ter um aspecto técnico associado ao seu desempenho.” São 
aspectos a serem abordados no ensino da dança de salão, EXCETO: 
A) Etiqueta de salão. 
B) Criação em dança. 
C) Técnica de postura. 
D) Estética da percepção. 
 

Questão 13 
“O trato das práticas corporais de aventura na educação física escolar deve explorar expressões e formas de experimentação 
corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de __________________ que se apresentam quando o 
praticante interage com um ambiente desafiador. Essas práticas podem ser classificadas com base no __________________ 
de que necessitam para ser realizadas. As práticas de ____________________ se caracterizam por explorar a paisagem 
construída na geração da vertigem e do risco controlado, enquanto a prática de ______________________ explora as 
incertezas que o ambiente físico cria para o praticante para produzir essas mesmas condições.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) risco / espaço / aventura / natureza 
B) risco / equipamento / atividades na natureza / atividades urbanas 
C) imprevisibilidade / ambiente / aventura urbana / aventura na natureza 
D) imprevisibilidade / equipamento / aventura na natureza / aventura urbana 
 

Questão 14 
As danças do Brasil têm sido objetos de pesquisa e investigação de diversos estudiosos do folclore desde, pelo menos, a 
década de 1950. Contudo, atualmente, as argumentações acerca da classificação e do agrupamento dos diversos tipos de 
danças têm ocasionado debates entre os especialistas da temática. Assim, para que uma dança seja considerada folclórica, 
tal prática deve apresentar como características, EXCETO: 
A) Fazer estético. 
B) Fazer coletivo. 
C) Funcionalidade. 
D) Tradicionalidade. 
 

Questão 15 
O conteúdo de lutas ainda encontra, por vezes, certa resistência para sua inserção nas aulas de educação física nas escolas. 
O seu trato pedagógico suscita questionamentos e preocupações diversas por parte dos profissionais atuantes na educação 
física. Contudo, é importante considerar que esse componente da cultura corporal de movimento tem ganhado cada vez 
mais destaque no cotidiano de jovens e crianças, especialmente a partir de sua espetacularização na mídia e, por isso, a 
construção de um processo de ensino-aprendizagem crítico das lutas tem se tornado um movimento urgente para 
professores e alunos. Sobre o trato pedagógico do conteúdo de lutas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) A falta de vivência pessoal em lutas por parte dos professores de educação física seja no cotidiano de vida, seja no âmbito 

acadêmico, na visão destes docentes, coloca barreiras para que o conteúdo seja abordado em aula. 
(     ) A preocupação com o fator da violência, que, muitas vezes, os professores julgam ser intrínseco às práticas de luta, somada 

à falta de habilidade para lidar com a temática junto aos alunos, acaba tornando perigosa a abordagem desse conteúdo 
na escola. 

(     ) A dificuldade de sistematização do conteúdo de lutas, de modo a garantir um processo de aprendizagem crítico e amplo, 
é fator que pode dificultar o trabalho com essa prática no âmbito da educação física escolar.  

(     ) Para um trato pedagógico adequado das lutas nas aulas de educação física, torna-se necessário conferir prioridade ao 
plano procedimental, colocando como secundário o plano atitudinal, bem como o conceitual. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, F. 
B) F, F, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
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Questão 16 
O handebol, no que diz respeito a sua lógica interna, caracteriza-se como um “esporte de invasão”, cujo objetivo é a tentativa 
das equipes em ocupar o setor da quadra defendido pelo adversário para marcar gols, protegendo, simultaneamente, sua 
própria meta. A técnica empregada nessa modalidade requer muita precisão e eficiência, tanto nas finalizações quanto nos 
passes. Assim, as “combinações táticas” (meios táticos) ocorrem com bastante frequência. Em todo ataque é possível 
observar a presença desse importante e decisivo elemento do desempenho esportivo. Assinale, a seguir, as três “combina-
ções táticas” (meios táticos) do handebol. 
A) Caimento; cruzamento; e, quicar e lançar. 
B) Cruzamento; passar e seguir; e, caimento. 
C) Bloqueio direto; rolamento; e, cruzamento. 
D) Engajamento; cruzamento; e, bloqueio direto.  
 

Questão 17 
Assim como os outros esportes coletivos com interação entre adversários, o basquetebol é influenciado pelo conjunto 
completo dos elementos do desempenho esportivo. A influência desse conjunto nos jogadores e equipes é condicionante 
dos resultados nos jogos. Um desses importantes elementos é a “técnica” que, no caso do basquetebol, vincula-se à forma 
de executar os movimentos de passes, arremessos, dribles etc. Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta, respectiva-
mente, um tipo de arremesso, de passe e de drible no basquetebol. 
A) Quicado; de peito; e, gancho. 
B) Progressão; jump; e, bandeja. 
C) Bandeja; quicado; e, proteção. 
D) Jump; progressão; e, de ombro. 
 

Questão 18 
O trato das danças circulares na educação física escolar pode proporcionar aos alunos maior expressividade por meio de 
gestos e movimentos; intervindo, positivamente, em seu crescimento pessoal, agregando como importante valor o sentido 
cooperativo ao interagir com os outros e com o meio. Sobre danças circulares, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Retratam eventos e marcos importantes do mundo. Desse modo, podem ser tomadas como uma possibilidade de 

contribuição para a formação do indivíduo, seja em relação a sua própria pessoa ou no que tange ao seu lugar na 
sociedade. 

(     ) Também são reconhecidas como danças folclóricas ou populares ou, ainda, danças circulares sagradas, nas quais se 
utilizam repertórios do folclore de diferentes povos, além de serem normalmente vivenciadas com os passos originais, 
movimentos trazidos da própria região de onde elas se originam. 

(     ) Podem ser associadas a diferentes momentos da vida, retratando, assim, o nascimento, o casamento, a colheita, a morte, 
dentre outros eventos importantes da vida humana, podendo ser caracterizadas como celebrativas, energizantes, 
meditativas e introspectivas. 

(     ) Seu conceito foi engendrado ainda no início do século XX, em uma comunidade sacra localizada na Escócia, pelo 
espiritualista alemão Bernhard Wosien, que, ao intensificar seus estudos, pesquisou e resgatou danças de roda e danças 
sagradas, elaborando, em seguida, uma coletânea. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, F. 
B) V, V, F, V. 
C) V, F, V, V. 
D) F, F, F, F. 
 

Questão 19 
As danças urbanas como manifestação da cultura corporal de movimento caracterizam-se como conteúdo de aprendizagem 
essencial na educação básica. Tal conteúdo é composto por um conjunto de práticas de dança que apresentam como 
característica comum a realização em espaços diversos da cidade como ruas, praças, clubes de dança etc. São consideradas 
habilidades a serem desenvolvidas durante as aulas de danças urbanas, EXCETO: 
A) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas. 
B) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos). 
C) Executar com precisão e plasticidade os diferentes movimentos e técnicas constituintes das diversas danças urbanas.  
D) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados 

atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.  
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Questão 20 
As lutas, enquanto manifestação corporal, ganharam diferentes significados e configurações ao longo da história. Essa 
diversidade se relaciona, diretamente, com aspectos regionais, sociais e culturais de cada tempo e espaço onde essas práticas 
corporais surgiram e são praticadas. No Brasil, é possível identificar uma multiplicidade de práticas de luta que, em seu 
contexto sócio-histórico, se constituem como manifestações legítimas dos diferentes grupos étnicos aqui existentes. Um 
exemplo é a luta marajoara, também conhecida como “agarrada marajoara”, “derrubada marajoara” ou “lambuzada”. A 
competição tem como objetivo desequilibrar o adversário, derrubando-o de costas no chão, para que o ponto seja marcado. 
São características da luta marajoara, EXCETO: 
A) Os três momentos que constituem a luta são: preparação, desequilibrar e encostamento no solo. 
B) A luta marajoara sofreu um rápido processo de esportivização e competições oficiais são realizadas desde 2010. 
C) Modalidade de combate que se caracteriza como uma tradicional manifestação cultural da região do Arquipélago de Marajó, 

no estado do Pará. 
D) O acervo técnico necessário à prática desta luta assemelha-se ao utilizado em outras modalidades de domínio, utilizando, 

principalmente, de técnicas de força e desequilíbrio. 
 

Questão 21 
A pluralidade da terminologia danças urbanas expressa a diversidade de modalidades e estilos de dança atribuídos a este 
conjunto de práticas. Tal diversidade guarda estreita relação com o multifacetado processo de constituição histórica dessas 
práticas, especialmente a partir de meados do século XX. Diante do exposto, podem ser consideradas características do 
processo de constituição sócio-histórico das danças urbanas, EXCETO: 
A) O street dance é um dos primeiros registros de dança urbana e sua denominação foi atribuída em função do distanciamento 

que este estilo possuía da dança clássica. 
B) As décadas de 1960 a 1980 foram marcadas pelo surgimento e popularização de vários estilos de danças urbanas, como o 

House, Voguing, Dancehall, Locking e Popping.  
C) O princípio de constituição das primeiras manifestações de danças urbanas esteve atrelado à cultura negra estadunidense 

como, por exemplo, o movimento social do hip hop.  
D) O “breakdance” se popularizou na década de 1960, se constituindo como um estilo que sofreu a influência de movimenta-

ções e técnicas corporais de danças africanas e do sapateado.  
 

Questão 22 
Na relação da sociedade com o esporte na atualidade, há uma tendência frequente de que a iniciação esportiva ocorra de 
modo cada vez mais precoce, no intuito de se obter, rapidamente, sucesso e vitórias. Em contrapartida, observa-se que, 
muitas vezes, essa atitude torna-se contrária às necessidades das crianças, em especial do ponto de vista motor. Isso porque 
deve ser considerada a importância da variedade de experiências nessa fase, principalmente para ampliar o acervo motor da 
criança e para que ela possa, de maneira autônoma, optar pela modalidade que deseja praticar. No caso da Ginástica Artística 
(GA), a precocidade é ainda mais comum em virtude de argumentos que associam o sucesso na modalidade à menor 
dimensão corporal dos praticantes, argumento este que tem provocado intensos debates entre os especialistas da área. 
Considerando as categorias de movimento para iniciação esportiva na ginástica artística, relacione adequadamente as 
colunas a seguir.  
1. Saltar. 
2. Rolar. 
3. Equilibrar-se. 
4. Vaulting. 
5. Escalar e suspender-se. 
(     ) Termo associado, tradicionalmente, ao equipamento de salto. Na concepção de ginástica, significa a forma de movimen-

tar-se de um ponto ao outro suportando o peso do corpo sobre as mãos. 
(     ) Suportar o peso do corpo nessas situações envolve a capacidade de preensão das mãos e de suportar o peso do próprio 

corpo em situação estática nas etapas iniciais e dinâmicas após algum tempo de prática. 
(     ) Movimentos que envolvem rotação nos eixos horizontal, longitudinal e transversal e suas combinações. 
(     ) Movimentos que envolvem o uso das pernas e a habilidade de controlar o corpo no ar; as aterrissagens fazem parte dessa 

categoria. 
(     ) Atividades de equilíbrio estático e dinâmico. 
A sequência está correta em 
A) 4, 5, 2, 1, 3. 
B) 4, 5, 1, 2, 3. 
C) 3, 5, 2, 1, 4. 
D) 3, 4, 5, 1, 2. 
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Questão 23 
O futebol possui um papel relevante na construção da identidade nacional e na formação cultural do povo brasileiro. Ainda 
que não seja possível generalizar a influência do futebol na sociedade brasileira, de alguma forma, a maioria das pessoas 
está exposta aos seus códigos e signos culturais e, sem dúvidas, a mídia assumiu importante lugar nesse processo de difusão 
do futebol. Sobre a relação entre mídia, futebol e o seu ensino na educação física escolar, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É necessário que o professor proponha uma análise crítica sobre o discurso midiático do futebol no contexto educacional, 

para que se possa, pedagogicamente, oferecer condições para que os estudantes desvendem os interesses e valores 
veiculados pela mídia acerca dessa prática esportiva. 

(     ) Os meios midiáticos atuam, de forma significativa, tanto na elaboração quanto na legitimação de estruturas para a 
interpretação de sentido e significados atribuídos ao futebol. Ao mesmo tempo em que difundem conhecimentos acerca 
desta prática, também apresentam um conjunto de códigos para que a sociedade possa decifrar as ideias transmitidas. 

(     ) Os meios de comunicação de massa têm proporcionado um canal privilegiado para a divulgação do futebol, movimento 
este que reforça a veiculação de códigos pertencentes à cultura do futebol, ao mesmo tempo em que ignora as 
transformações da modalidade e a compreensão dos espectadores, leitores e ouvintes. 

(     ) Abordar o futebol no ambiente escolar como mera reprodução do capitalismo e das mensagens enviadas pela mídia 
caracteriza-se como uma visão simplista desse fenômeno, desconsiderando, inclusive, a riqueza da dinâmica cultural do 
cotidiano escolar em que se insere diversas práticas que resistem a esse ideário.  

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F. 
B) F, V, V, V. 
C) V, V, F, V. 
D) F, F, F, F. 
 

Questão 24 
O preconceito de gênero ainda é um desafio enfrentado na sociedade, sendo refletido em várias áreas como no âmbito 
escolar, principalmente na disciplina da educação física, em que as mulheres são excluídas de esportes estigmatizados como 
“masculinos”. Sobre isso, a lei assegura o regime da educação mista ou ensino misto, em que não é considerado o sexo 
(gênero) do educando na determinação do percurso escolar e acadêmico. Trata-se do seguinte regime: 
A) Sexista.  
B) Unissexual. 
C) De coeducação. 
D) Da não binaridade. 
 

Questão 25 
O capacitismo é uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência que envolve uma preconcepção sobre as 
capacidades que uma pessoa tem, ou não, devido a uma deficiência, reduzindo ou limitando-as como incapazes. Tais atitudes 
preconceituosas hierarquizam sujeitos em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. 
O conceito em que as práticas corporais do indivíduo são sujeitadas a uma comparação e hierarquia denomina-se: 
A) Corpo relatividade. 
B) Corpo seletividade. 
C) Corpo singularidade. 
D) Corponormatividade. 
 

Questão 26 
Considera-se a importância de que a educação física continue a ampliar seu olhar e perspectiva sobre os corpos para que se 
incluam as diversidades corporais e identidade de gênero em suas teorias e práticas. Dessa forma, é analisado como as 
atividades físicas são recursos utilizados por pessoas transexuais ao longo do processo de mudanças corporais para construir 
um corpo segundo as características do gênero o qual elas se identificam.  Destaca-se o fato do Comitê Olímpico Internacional 
(COI), em 2016, ter liberado a participação de pessoas transexuais em competições oficiais. Assinale, a seguir, a afirmativa 
que corresponde à única restrição imposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2016. 
A) Os atletas transexuais deveriam passar pelo processo de transgenitalização para competições masculinas.  
B) Em todas as competições, os atletas transexuais deveriam ter realizado a cirurgia de mudança de sexo, tanto nas competi-

ções masculinas quanto femininas. 
C) Nas competições masculinas, os atletas deveriam comprovar estar com as taxas hormonais dentro do nível permitido; não 

havendo restrições para as competições femininas. 
D) Em competições femininas, as atletas deveriam comprovar estar com as taxas hormonais dentro do nível permitido; não 

havendo restrições para as competições masculinas. 



     

 

10 
       ÁREA/DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – SEED/PR 
 

ᴆ 

Questão 27 
Durante os anos de 1995 a 2019, o Ministério do Esporte (ME) foi o principal órgão responsável pela formulação e imple-
mentação de políticas públicas do esporte e lazer, criando condições para a implementação de uma política que não se 
restringia ao quadriênio da gestão. São considerados programas ou ações sociais esportivos fundados pelo Ministério do 
Esporte, EXCETO:  
A) Programa Segundo Tempo (PST). 
B) Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). 
C) Programa de Incentivo da Participação Feminina nos Esportes (PPFE). 
D) Rede CEDES (Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer).  
 

Questão 28 
A vinculação da formação e desenvolvimento pessoal com políticas públicas na área de lazer e esportes não deve ser 
considerada de forma isolada, sem atentar-se para os programas de governo, em geral, e para as políticas sociais, de modo 
particular. O lazer tem sua especificidade, inclusive enquanto política pública, mas não pode ser tratado de forma isolada de 
outras questões sociais. De acordo com os debates bibliográficos acerca desse tema, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Dependendo do nível de capacitação e conhecimento do profissional, suas ações acabam extrapolando a área de intervenção 

e passam a atingir os demais aspectos que envolvem o lazer. 
B) As políticas devem se constituir como ações planejadas e executadas de forma coletiva pelos diversos setores da administra-

ção pública, com participação das instituições representativas da sociedade. 
C)  O entretenimento, considerado um componente do lazer, associado ao divertimento, ao descanso e ao desenvolvimento 

pessoal e social, ganhou vida própria, não conseguindo transformar-se em mercadoria. 
D) São muitos os aspectos que influenciam no êxito de uma ação do Estado para o lazer, incluindo a formação do quadro 

profissional, a intersetorialidade das ações e funções bem definidas com capacidade técnica.   
 

Questão 29 
As discussões realizadas na área das políticas públicas de esportes e lazer precisam buscar contribuições operacionais para 
desvencilhar-se da gestão burocrática estritamente governamental. “É essencial a participação da sociedade _____________, 
das redes de serviço e da administração ______________. Para esse desafio, propõe-se a fundamentação teórica em bases 
técnicas filiadas ao _______________ e ao neoliberalismo estruturado na _______________ dos órgãos, na criação de 
unidades ______________ e no foco de atenção à família e à _________________.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) civil / pública / senso comum / centralização / intrasetoriais / comunidade 
B) civil / pública / debate crítico / descentralização / intersetoriais / comunidade  
C) empresarial / privada / debate crítico / centralização / intersetoriais / sociedade 
D) privada / pública / debate crítico / descentralização / intrasetoriais / gestão escolar  
 

Questão 30 
De acordo com o debate acerca da história da educação física e esportes, a ginástica destaca-se como uma das práticas 
corporais mais antigas, entendida, atualmente, como um vasto processo de sistematização técnica e científica de movimen-
tos. Sabemos que, a partir do século XIX, o surgimento do movimento ginástico europeu possibilitou o estudo e aperfeiçoa-
mento de saltos, corridas, volteios, giros, flexões, rolamentos e outros movimentos que são executados com ou sem o auxílio 
de aparelhos. Mas, somente a partir do século XX, é que ginástica passa a ser relacionada a uma prática de esportivização, 
que perdura até os tempos contemporâneos. Considerando as cinco grandes categorias da ginástica na sociedade contem-
porânea nos últimos trinta anos, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Ginásticas de consciência corporal.       
2. Ginásticas fisioterapêuticas. 
3. Ginásticas de performance competitiva. 
4. Ginásticas de demonstração. 
5. Ginásticas de condicionamento físico. 
(     ) Reeducação postural global; pilates; cinesioterapia; isostrechting. 
(     ) Antiginástica; eutonia; bioenergética; tai chi chuan; Feldenkrais. 
(     ) Ginástica artística; ginástica rítmica desportiva; ginástica aeróbica; trampolim acrobático; mini-tramp; tumbling. 
(     ) Ginástica muscular localizada; hidroginástica; step; aero boxe. 
(     ) Ginástica geral. 
A sequência está correta em 
A) 3, 5, 4, 2, 1.  
B) 2, 1, 3, 5, 4.  
C) 5, 4, 2, 1, 3. 
D) 2, 1, 3, 4, 5.  
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Questão 31 
A capoeira é uma prática cultural corporal brasileira com longa tradição histórica, podendo ser incorporada na disciplina de 
educação física por conter a presença de luta, dança e jogo; além de ser facilmente incorporada junto às aulas de ginástica, 
por serem ambas práticas corporais polissêmicas e multifacetadas, revelando muitas aproximações. São consideradas 
características em comum entre a capoeira e a ginástica, EXCETO: 
A) Luta. 
B) Dança. 
C) Competição. 
D) Posturas acrobáticas. 
 

Questão 32 
Os jogos e as brincadeiras tradicionais são importantes manifestações espontâneas da cultura popular e, se relacionadas a 
propostas de intervenções pedagógico-metodológicas, criam possibilidades de se repensar o papel da educação utilizando-a 
em uma perspectiva criadora, autônoma e consciente. Deve-se considerar que os jogos tradicionais brasileiros carregam a 
marca de miscigenação, com a mistura do povo europeu, dos povos escravizados oriundos do continente africano e dos 
povos originários da nossa terra. São considerados jogos e brincadeiras tradicionais presentes nas diferentes culturas 
populares do Brasil, EXCETO: 
A) Peteca; jogo de bola; e, queimada. 
B) Corrida; futebol; e, esconde-esconde. 
C) Morto-vivo; congado; e, bola de gude. 
D) Amarelinha; bola de gude; e, arco e flecha. 
 

Questão 33 
Diversas análises de pesquisa enfatizam como as mídias influenciam na cultura corporal, seja através dos meios televisivos 
ou digitais, é unânime a opinião de que absorvemos comportamentos e atitudes de acordo ao que somos expostos pelos 
meios de comunicação. Os profissionais de educação física atentam-se às novas tendências pedagógicas que abordam novos 
significados e aprendizagens sobre as práticas da disciplina, analisando as influências positivas e negativas da mídia na 
cultura corporal dos indivíduos. Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O professor deve usar do instrumento didático-pedagógico estruturado para debater sobre o conteúdo televiso com seus 

alunos, de modo que os incentive a capacidade em fazer uma leitura crítica, construindo suas próprias conclusões.   
(     ) A educação física deve, através de um programa de educação voltado para a mídia, impor para as pessoas que não usem 

os meios eletrônicos para obter informação, descartando, assim, um trabalho didático.  
(     ) A educação física deve atentar-se aos conteúdos midiáticos que reforçam estereótipos corporais, propondo um debate 

crítico, de modo a assentir sobre essa cultura corporal excludente.  
(     ) O profissional de educação física deve elaborar um plano de intervenção que o auxilie em seu trabalho didático, reconhe-

cendo o papel importante dos recursos midiáticos e as informações que podem ser discutidas sobre as mensagens que 
veiculam na mídia. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, V. 
B) V, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, V, F. 
 

Questão 34 
O currículo cultural da educação física está relacionando à análise de produção de identidades, interpretações, questi-
onamentos e diálogos entre e a partir das culturas. Com base em uma educação democrática, os objetivos permeiam a 
formação de sujeitos para a promoção e a luta pela equidade social, proporcionando uma reflexão acerca dos problemas que 
envolvem o processo de construção. Sobre o currículo cultural da educação física, são consideradas propostas curriculares 
discutidas por autores acerca da temática, EXCETO: 
A) O currículo cultural da educação física é apoiado nos estudos culturais e no multiculturalismo crítico, campos teóricos que 

ajudam a compreender as práticas corporais como produtos culturais atravessados por relações de poder.  
B) O currículo cultural da educação física não aceita os pressupostos neoliberais propositadamente camuflados nas vertentes 

tecnicistas, pois partem do princípio de que existe uma identidade totalizadora e preferem trabalhar com os iguais ou para 
que todos se tornem iguais.  

C) No currículo cultural da educação física, o professor propõe uma reflexão sobre o modo como cada prática corporal é repre-
sentada pelos distintos grupos sociais, visto que o currículo cultural procura padronizar conhecimentos a fim de contribuir 
para a construção de uma sociedade mais tecnicista e de disparidade. 

D) No currículo cultural da educação física, o professor trabalha dialeticamente entre a ideologia da cultura dominante e as 
ideologias das muitas culturas existentes e estimula o confronto entre o ponto de vista hegemônico que impregna as mani-
festações corporais e as noções oriundas das demais posições sociais. 
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Questão 35 
No ambiente escolar, são trabalhados os aspectos lúdicos da dança, valorizando o potencial expressivo da gestualidade no 
qual é considerada a comunicação das emoções, sentimentos e ideais por meio da linguagem corporal. As ações pedagógicas 
devem considerar o universo cultural dos grupos que chegam à escola, para que sejam criadas condições para a elaboração 
de outras significações das danças conhecidas e desconhecidas, para uma ampliação e socialização dos saberes. De acordo 
com a discussão proposta para o currículo da educação física, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O professor deve mostrar a articulação das danças cultivadas na comunidade com aquelas pertencentes aos grupos mais 

afastados, sem hierarquizá-las, embora mostrando o que as distingue, deixando claro que o importante é que todos se 
reconheçam enquanto sujeitos históricos.  

(     ) O professor deve fazer uma seleção atenta sobre as danças, seguida de leitura, aprofundamento e ampliação dos saberes 
culturais; permitindo, assim, o reconhecimento da heterogeneidade social e valorização da diversidade da cultura corporal. 

(     ) O professor deve considerar que, durante a vida escolar, diferentes danças sejam tematizadas, enfatizando a infinidades 
existentes. Uma vez que se pretende valorizar a hierarquia e a padronização por meio do reconhecimento e estudo do 
patrimônio cultural, convém eleger as práticas corporais a partir de uma análise classista. 

(     ) O professor dever trabalhar com atividades pedagógicas que proporcionem situações nas quais seja possível reconhecer 
as danças pertencentes ao patrimônio cultural das crianças, ensinando, assim, que estas saibam qualificar quais as danças 
são mais eficientes que as outras.  

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) V, V, V, V. 
C) F, F, V, V. 
D) V, V, F, F. 
 

Questão 36 
A educação física cultural potencializa o contato com diversos saberes, não apenas os hegemônicos e legitimados, conside-
rando que as práticas corporais pertencem a todos os grupos sociais, independente da origem, sejam transformadas em 
objeto de estudos. Todos os envolvidos no processo de ensino devem considerar as situações didáticas dentro e fora da 
escola, relacionando-os com as práticas pedagógicas e aproximando-os ao senso crítico a ser desenvolvido no aluno. “O que 
se defende é que os saberes _____________ ou tergiversados referentes às práticas corporais e seus participantes recebam 
a mesma atenção que os conhecimentos _______________. Também se espera que o ___________________ seja analisado 
com outros olhares, tomando como base as crenças epistemológicas pertencentes aos setores ______________.” Assinale a 
afirmativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) desdenhados / populares / capital popular / dominantes  
B) hegemônicos / desdenhados / sabedoria popular / abastados 
C) hegemônicos / hegemônicos / capital dominante / majoritários 
D) desdenhados / hegemônicos / capital dominante / minoritários 
 

Questão 37 
Os esportes são classificados em sete modalidades: esportes de marca, esportes técnico-combinatórios, esportes de precisão, 
esportes de combate, esportes de campo e taco, esportes com rede divisória ou parede de rebote e esportes de invasão. 
Considerando os tipos de esporte e os exemplos de cada área, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Esporte de invasão.  
2. Esporte de precisão.  
3. Esporte de marca. 
4. Esporte técnico-combinatório. 
(     ) Surfe, skate e ciclismo freestyle. 
(     ) Futsal, rugby e frisbee. 
(     ) Boliche, bocha e curling. 
(     ) Atletismo, crossfit e remo.  
A sequência está correta em 
A) 4, 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 4, 2.  
C) 4, 2, 1, 3. 
D) 2, 4, 1, 3. 
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Questão 38 
O conteúdo de luta é previsto como prática pedagógica conforme orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais. A valoriza-
ção de lutas oriundas dos vários estados brasileiros é uma forma de incentivar a diversidade dos valores socioculturais, 
fomentando a discussão sobre lutas regionais. Por exemplo, a luta marajoara, que é uma modalidade esportiva de combate 
ainda pouco estudada, entretanto praticada tradicionalmente no Arquipélago do Marajó, e passando por um iminente 
processo de esportivização. Sobre as características de lutas regionais, assinale a afirmativa correta. 
A) O huka-huka é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro e envolve dança, música e movimentos acrobáticos.  
B) A luta marajoara é uma luta de origem indígena, tradicionalmente realizada no final do guarupe, uma festa em homenagem 

aos mortos.  
C) A luta huka-huka tem como objetivo levantar o oponente e depois levá-lo ao chão e vem sendo estudada por lutadores de 

artes marciais.  
D) A capoeira é uma luta que consiste num confronto entre dois lutadores que objetivam derrubar seu oponente de costas no 

chão ao som de berimbau.   
 

Questão 39 
O esporte é um fenômeno sociocultural com diferentes manifestações de acordo com cada modalidade e prática que deve 
ser trabalhado enquanto modalidade pedagógica de acordo com o Plano Nacional de Educação. Para serem trabalhados em 
sala de aula, é necessário que sejam contextualizados com relação ao seu sentido e modalidade para que haja melhor 
aproveitamento na aprendizagem entre professor e aluno. São consideradas formas de manifestação do esporte quanto ao 
sentido da prática, EXCETO: 
A) É preciso que a finalidade da prática não seja a simples busca da vitória, mas, sim, a vivência prazerosa, isso é possível através 

da reflexão sobre os fins e os meios da atividade esportiva. 
B) É necessário que o sentido sobrepujado do esporte seja unicamente de competição para que os envolvidos se atentem para 

as normatizações e foquem na questão exclusiva dos rendimentos.  
C) É necessário que o sentido adotado para a prática esportiva seja adequado ao ambiente em que ela ocorre e seus valores 

transmitidos de forma consciente pelos participantes e promotores da atividade. 
D) É preciso estar atento quando suas normatizações e valores colaboram para a formação moral tida como positiva, de acordo 

com a concepção de educação desejada, e quando a ressignificação do sentido do esporte se faz necessária. 
 

Questão 40 
O slackline, considerado como uma possibilidade pedagógica relativa à disciplina de aventura nos cursos de formação, pode 
gerar novas perspectivas de aprendizagem, auxiliando no processo de ensino de educação física. Embora esteja indicado pela 
BNCC, ainda é pouco explorado pelos professores, principalmente pelas fragilidades na formação docente. São considerados 
equipamentos ou técnicas utilizados no slackline, EXCETO: 
A) Rodas; pinos; e, celeridade. 
B) Catraca; fita; e, concentração. 
C) Ancoragem; sinalização; e, força. 
D) Ancoragem; sinalização; e, movimentos estáticos. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




