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Função: Professor Ensino Básico II - Educação Física
Português
Epigrama 11
A ventania misteriosa
Passou na árvore cor-de-rosa,
E sacudiu-a como um véu,
Um largo véu, na sua mão.
Foram-se os pássaros para o céu
Mas as flores ficaram no chão
(Cecília Meireles)
1- Sobre o poema acima podemos observar:
I. A ventania misteriosa é usada simbolicamente no poema.
II. Árvore cor-de-rosa, outro símbolo, na verdade representa “uma vida feliz”
III. É uma metáfora, uma reflexão sobre algumas experiências difíceis da vida
humana
IV. O tempo verbal predominante no poema é o pretérito perfeito.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I. III e IV
d) I,II,III e IV
2-Assinale a afirmativa onde a grafia de palavras compostas com advérbios
bem e mal está correta:
a) mal-cheiroso; bem-feitor; bem-educado.
b) mal-visto; bem-quisto; bendito.
c) malencarado; malhumorado; bem-estar.
d) malcriado; bem-vindo; mal-humorado.
3-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sem mim não teriam resolvido o problema.
b) Não vá sem eu.
c) Saíram de casa sem eu perceber.
d) Sem eu saber, todos tinham ido ao cinema.

4-Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
Ele veio ___ serviço.
Chegamos __ uma boa conclusão.
Comparecerem perante __ justiça.
Trouxe uma mensagem __ V.Sa.
a) a; a; a; a.
b) a; à; a; à.
c) à; à; a; a.
d) à; à; à; à.
5-Todas as orações abaixo são sem sujeito; EXCETO:
a) Há dois alunos em sala.
b) Choveu muito ontem.
c) Falaram de você.
d) Basta de reclamações.
Conhecimentos Gerais:
6- A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal,
II - do Prefeito Municipal,
III - de iniciativa popular;
Está correto em:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II, III
7- A iniciativa das Leis que versem sobre:
I - regime jurídico dos servidores;
II - criação de cargos, empregos e funções na Administração direta e
autárquica do Município ou aumento de sua remuneração,
III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do
Município
É competência:
a) Da Vereança
b) Da Câmara Municipal
c) Do Prefeito
d) Secretários Municipais

8- A Assembleia Legislativa aprovou em fevereiro de 2019, o projeto de Lei que
torna Lavrinhas MIT, junto a outros 42 municípios que aguardavam desde
2018, completando os 140 municípios que receberão mais de R$ 600 mil por
ano, para serem investidos em:
a) Saúde
b) Turismo
c) Educação
d) Habitação
9-A Prefeitura de Lavrinhas, irá realizar a I Revisão do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico da cidade, que irá ocorrer no dia 27 de maio
de 2019.Este projeto contempla. Prioritariamente os Serviços de :
a)
b)
c)
d)

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Saúde
Educação Infantil
Educação Superior

10-Lavrinhas pertence a:
a) Microrregião de Cruzeiro
b) Microrregião de Guaratinguetá
c) Microrregião de Cachoeira Paulista
d) Microrregião de Queluz

Conhecimentos Específicos:
11. A localização relativa das partes do corpo pode ser precisamente definida
com o uso de terminologias para um indivíduo em pé na posição anatômica.
Esse plano vertical é perpendicular ao plano sagital e divide o corpo em partes
anterior e posterior. O termo "anterior" refere-se às localizações relativas que
estão mais perto à frente do corpo, enquanto "posterior" significa na direção da
parte de trás. Trata-se:
a) do plano frontal.
b) do plano horizontal.
c) do plano lateral.
d) do plano medial.
12. Sobre a mensuração das pregas cutâneas, é INCORRETO afirmar que:
a) A menos que haja indicação do contrário, o indivíduo deve assumir uma
posição em pé relaxada.
b) Durante a operação, segure o adipômetro na mão direita e eleve e mantenha
a prega com os dedos polegar e indicador da mão esquerda no local marcado.
c) A prega cutânea deve incluir músculo e deve permanecer entre os dedos
durante todo o processo de medição.
d) O adipômetro deve ser aplicado em ângulo reto com a prega para que a
placa de pressão se situe a 1 cm dos dedos polegar e indicador esquerdos.

13. Uma célula muscular isolada é conhecida como ___________. Ela possui
uma membrana celular e as mesmas organelas – mitocôndria, lisossomos etc.
– de outros tipos de células, mas é unicamente__________. Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) epimísio; unicelular.
b) fibra muscular; multinucleada.
c) perimísio; uninucleada.
d) fascículo; pluricelular.
14. A sequência de eventos que tem início com o impulso do nervo motor e
resulta na contração muscular é chamada acoplamento:
a) estímulo-evento.
b) instigação-movimento.
c) rompante-constrição.
d) excitação-contração.
15. Julgue as seguintes afirmativas:
I. Sobre o jogo da amarelinha, o voleibol ou uma dança, o aluno deve aprender,
para além das técnicas de execução, a discutir regras e estratégias, apreciá-los
criticamente, analisá-los esteticamente, avaliá-los eticamente, ressignificá-los e
recriá-los.
II. A Educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas corporais
advindas das mais diversas manifestações culturais e se enxergue como essa
variada combinação de influências está presente na vida cotidiana.
III. A possibilidade de vivência de situações de socialização e de desfrute de
atividades lúdicas, sem caráter utilitário, são essenciais para a saúde e
contribuem para o bem-estar coletivo.
IV. Nos jogos, ao interagirem com os adversários, os alunos podem
desenvolver o respeito mútuo, buscando participar de forma desleal e violenta.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I e IV.
d) todas afirmativas.
16. Sobre as ginásticas, pode-se afirmar que, EXCETO:
a) São técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter
individualizado com finalidades diversas.
b) Pode ser feita como preparação para outras modalidades, como
relaxamento, para manutenção ou recuperação da saúde ou ainda de forma
recreativa, competitiva e de convívio social.
c) Sempre envolvem a utilização de materiais e aparelhos, podendo ocorrer em
espaços fechados, ao ar livre e na água.
d) São um conteúdo que tem uma relação privilegiada com “Conhecimentos
sobre o corpo”, pois, nas atividades ginásticas, esses conhecimento se
explicitam com bastante clareza.

17. De acordo com as regras oficiais do basketball, após a bola ter tocado o aro
no ultimo ou único lance livre, e ser legalmente tocada por um jogador ofensivo
ou defensivo antes de entrar na cesta, a cesta valerá:
a) um ponto.
b) dois pontos.
c) três pontos.
d) não será considerada cesta.
18. De acordo com a LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a
matrícula das crianças na educação básica a partir de qual idade?
a) três anos.
b) quatro anos.
c) cinco anos.
d) seis anos.
19. São metas do PNE (Plano Nacional de Educação):
a) Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
b) Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 90% (noventa por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 50% (cinquenta
por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
c) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 5o (quinto) ano do
ensino fundamental.
d) Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 100% (cem por cento) até 2020.
20. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente: “Deixar o médico,
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente, ocorrerá pena de:
a) reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.
b) detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
c) detenção de seis meses a dois anos, e multa.
d) multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.

