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Simulado Concurso Professor 
DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO  

NA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

1. São condutas relacionadas à Tendência Pedagogicista da Educação Física, EXCETO: 

A) 0 a valorização do profissional de Educação Física. 

B ) a preocupação com a juventude que frequentava a escola. 

C ) o reconhecimento da Educação Física como prática educativa. 

D ) o uso da Educação Física como ferramenta disciplinadora da população. 

 

2. Qual é a Proposição Metodológica da Educação Física que propõe a utilização dos conhecimentos                

oriundos da área da Psicologia, para a compreensão do desenvolvimento da criança? 

A ) Saúde Renovada 

B ) Humanista 

C )  Psicomotricidad  

D) Tradicional  

 

3. Assinale a alternativa em que todas as Proposições Metodológicas apresentadas são classificadas             

como Humanistas. 

A) Fenomenológica e Jogos Cooperativos 

B)    Construtivista e Aulas Abertas 

C)  Aptidão Física e Saúde Renovada 

D) Desenvolvimentista e Psicomotricidade 

 

4. Um professor de educação física organizou uma aula com o tema “atividade física e saúde”. Nessa                 

aula o professor apresentou aos alunos os principais benefícios à saúde associados à prática regular               

de atividade física. Essa é uma abordagem que privilegia os conteúdos da dimensão: 

A) atitudinal. 

B) social. 

C) procedimental. 

D) cultural. 

E) conceitual. 

 

5. Uma aula de educação física para a EJA, que possibilita aos alunos a vivência de diferentes jogos                  

populares, privilegia os conteúdos da dimensão: 

A) sociocultural. 

B) conceitual. 

C) procedimental. 

D) atitudinal. 

E) lúdica. 

 

6. À escola é atribuída uma função social, e essa deve servir como ponto de partida de uma proposta                   

pedagógica que trata do conteúdo esporte. Um professor de educação física que impõe padrões              
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predeterminados de desempenho físico aos seus alunos, aproxima sua prática pedagógica de qual             

dimensão social do esporte? 

A) Participação 

B) Performance 

C) Educação 

D) Cooperação 

E) Inclusão 

 

7. Ghiraldelli Júnior propõe que o profissional da área de Educação Física atue como progressista,               

estabelecendo assim uma atitude que: 

A) estabeleça um elo comum com os vetores históricos que caminham para a construção de uma                

nova hegemonia, uma nova direção política e cultural, enfim, uma nova cultura e uma concepção de                

mundo superior e democrático. 

B) reivindique uma despertologia voltada para as necessidades da prática esportiva, capaz de reunir              

toda e qualquer disciplina científica que, de alguma forma, tratam de temas referentes à cultura               

corporal esportiva 

C) valorize o conjunto de atributos que as pessoas possuem ou obtêm e que se relacionem com a                  

habilidade de executar uma modalidade esportiva. 

D) reconheça a atividade física como ferramenta para a melhora da capacidade do indivíduo em               

desempenhar suas tarefas diárias. 

 

8. A prática pedagógica da Educação Física, numa perspectiva cultural e pautada nos pressupostos              

da pedagogia pós-crítica, visa: 

A) proporcionar aos sujeitos da educação a oportunidade de conhecer os sistemas de significado de               

cada diversidade por meio das manifestações corporais 

B) identificar estratégias motivadoras focadas nos componentes recreativos para a melhoria dos            

fundamentos desportivos. 

C) apontar as características genéticas como determinantes do desempenho e da obtenção da             

qualidade de vida. 

D) transmitir os conhecimentos sobre as normas e valores olímpicos incorporando nos indivíduos o              

espírito competitivo. 

E) compreender a atividade física como agir humano que, no processo de satisfação de suas               

necessidades, transforma a natureza e a si próprio. 

 

9. A educação psicomotora surgiu da necessidade de atender as crianças em desenvolvimento,             

sendo seu objetivo direcionado para: 

A) a ação social que se compromete com a formação de um indivíduo crítico e sensível à realidade                  

que o envolve. 

B) a compreensão das respostas e adaptações fisiológicas do corpo em movimento 

C) as exigências políticas vigentes, adestrando os corpos e preparando-os para o trabalho. 

D) a melhoria da base esportiva do país, favorecendo o aparecimento de promessas olímpicas. 

E) a maturação do sistema motor, psíquico e afetivo da criança 

 

10. O professor que atribui à Educação Física escolar o objetivo de tornar as crianças e os jovens                  

mais ativos fisicamente tanto no presente quanto no futuro, fundamenta sua prática pedagógica na              

Abordagem da Educação Física escolar denominada: 
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A)  Construtivista-Interacionista. 

B)  Saúde renovada. 

C)  Aulas abertas. 

D)  Desportivista. 

E)  Cultural. 

 

 

                                                                                 GABARITO 
 

                                                     1. D 
                                                                 2. C 
                                                                 3. C 
                                                                 4. E 
                                                                 5. C 

6. A 
7. A 
8. B 
9. B 
10. B 
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FAÇA CURSOS GRATUITOS ONLINE COM CERTIFICADO 

http://superpreparadocursos.com.br/  

Materiais para concurso por área: 
Educação Física: 
 http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-educacaofisica/ 
Ciências: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-ciencias/ 
Artes:  
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/ 
Geografia: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-geografia/ 
História: 
 http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-historia/ 
Matemática: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/ 
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Português: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-lingua-portu
guesa/ 
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