
Preparação para Concurso  
Professor de Educação Física 

         Simulado: Anatomia 
 
1.Com relação à anatomia humana, assinale a opção correta. 
 
  a) O cerebelo está situado na fossa média do crânio.  
  b) A fossa poplítea localiza-se imediatamente abaixo ao quadríceps femoral, na região 
anterior da perna. 
  c) A cintura escapular é constituída pelos seguintes ossos: ísquio, ílio, púbis e sacro. 
  d) A primeira vértebra cervical é também denominada atlas. 
  e) O diafragma é uma estrutura musculotendínea que separa a pelve do abdome. 
 
2.Julgue o item a seguir, relativo à anatomia e à fisiologia humanas. 
No que diz respeito ao tamanho das partes estudadas, a anatomia é habitualmente dividida 
em anatomia macroscópica e anatomia microscópica. 
 
 Certo              Errado 
 
3.Conceitualmente, a ergonomia pode ser dividida em física, cognitiva e organizacional. 
Assinale a alternativa correta quanto a ergonomia cognitiva: 
 
  a) Às características fisiológicas e biomecânicas 
  b) Aos processos mentais 
  c) À antropometria 
  d) À anatomia humana 
 
4.Sobre anatomia dentária podemos afirmar: 
 
  a) a função dos molares é a de mastigar ou moer os alimentos; 
  b)  há quatro pré-molares superiores e quatro pré-molares inferiores na dentição decídua; 
  c)  a dentição decídua é composta de 22 dentes; 
  d) a dentição permanente é composta de 24 dentes; 
  e) os incisivos são os dentes mais compridos da dentição humana. 
 
5.Anatomia humana é um campo especial dentro da anatomia. Ele estuda grandes 
estruturas e sistemas do corpo humano, deixando o estudo de tecidos para a: 
 
  a) Dissecação. 
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  b) Citologia. 
  c) Medicina esportiva. 
  d) Histologia. 
 
6.Conceitualmente, a ergonomia pode ser dividida em física, cognitiva e organizacional. A 
ergonomia cognitiva é aquela relacionada 
 
  a) à anatomia humana 
  b) à otimização de sistemas sociotécnicos. 
  c) à antropometria 
  d) às características fisiológicas e biomecânicas. 
  e) aos processos mentais. 
 
7.A expressão “esta parte do corpo” refere-se:  
 
  a) à anatomia humana. 
  b) à menção feita por Leonardo da Vinci. 
  c) ao mesentério 
  d) ao ligamento do aparelho digestivo. 
  e) ao corpo humano.  
 
8.Dentre as ações e serviços de saúde do SUS, são atividades de apoio à assistência à 
saúde, reconhecidas pela Lei nº 8.080/90, EXCETO: 
 
  a) Anatomia patológica. 
  b) Laboratórios de análises clínicas. 
  c) Laboratórios de reprodução humana. 
  d) Produção e fornecimento de medicamentos. 
 
9.A Arqueologia é uma disciplina inserida no campo das ciências humanas e sociais, assim 
como  
 
  a) geologia, geomorfologia, pedologia, fisiografia, ecologia, hidrografia e climatologia.  
  b) zoologia, botânica, anatomia, fisiologia e paleontologia.  
  c) história, antropologia, sociologia, ciência política, economia e psicologia.  
  d) matemática, estatística, física e química.  
  e) medicina, odontologia, enfermagem e farmácia.  
 
10.O Historiador da Arte Arnold Hauser escreve, em seu livro “História Social da Arte e da 
Literatura”, sobre a renascença: 
“[...] o fato verdadeiramente notável a respeito da Renascença não era o artista ter se 
tornado um observador da natureza, mas o de ter-se a obra de arte convertido num “estudo 
da natureza”. 
No sentido do texto, a obra de arte da Renascença, dentre as citadas abaixo, é exemplo 
pertinente de “estudo da natureza”: 
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  a) “A liberdade guiando o Povo”, de Delacroix. 
  b) “Ninféias”, de Monet. 
  c) “Lato destro”, de Anselmo. 
  d) Desenhos de anatomia humana, de Da Vinci. 
  e) “Rei Amenófis IV”, Autor desconhecido. 
 
 
gabarito 
 
1-d 
2-certo 
3-b 
4-a 
5-d 
6-e 
7-c 
8-c 
9-c 
10-d 
 
 
 

Materiais para concurso por área: 
Educação Física: 
http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/educacaofisica/ 
Ciências: 
http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/ciencias/ 
Artes: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/artes/ 
Geografia: 
http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/geografia/ 
História: 
http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/historia/ 
Inglês: http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/ingles/ 
Matemática: 
http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/matematica/ 
Português: 
http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/portugues/ 
Química:  
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http://simuladosquestoes.com.br/concursoprofessor/quimica/ 
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