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Simulado 1 Concurso de Educação Física 
Concurso Professor  

 
01.(Ano: 2017/Banca:IBADE) O crescimento físico se refere a mudanças no tamanho ou            
massa, por isso, é correto dizer que uma criança cresce em estatura (altura) e/ou massa               
corporal (peso). Este fenômeno do aumento no tamanho do corpo de um indivíduo durante              
o processo de amadurecimento é causado pela multiplicação ou aumento das células. O             
aumento do número de células durante o período de crescimento das crianças é             
denominado:  
a) estirão.  
b) acreção. 
c) hipertrofia. 
d) hiperplasia. 
e) maturação. 
 
02.(Ano:2017/Banca:AMAUC) A prática de exercícios físicos de forma habitual é          
considerado um hábito de vida saudável. São alguns dos benefícios do exercício físico: 
a) Aumento da pressão arterial e da insônia. 
b) Aumento da força muscular e da densidade óssea.  
c) Diminuição da força muscular e da densidade óssea. 
d) Diminuição da insônia e aumento da pressão arterial. 
e) Controle da pressão arterial e aumento da adiposidade. 
 
03.(Ano:2017/Banca:AMAUC) Os jogos que possuem como características o trabalho         
coletivo, a decisão conjunta, a união entre os participantes, o trabalho em grupo, é              
denominado:  
a) Jogo malabarístico  
b) Jogo pré-desportivo  
c) Jogo cooperativo  
d) Jogo infanto desportivo 
e) Jogo de adivinhação 
 
04.(Ano:2017/Banca:AMAUC) Os exercícios de expressão corporal integram a repertório de          
atividades que auxiliam no processo ensino-aprendizagem da dança. Marque a alternativa           
que apresenta atividades de expressão do corpo: 
a) Mapas e tabelas 
b) Gráficos e tabelas  
c) Colagens e mapas  
d) Colagens e modelagens 
e) Imitação de animais e situações do cotidiano  
 
05.(Ano:2017/Banca:AMAUC) Andar, correr, saltar e saltitar são habilidades motoras de:  
a) Manipulação 
b) Extratificação  
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c) Locomoção  
d) Parada  
e) Adaptação  
 
06.(Ano:2017/Banca:AMAUC) Existem inúmeras classificações para os jogos. Estas        
classificações são necessárias pois vão de encontro ao objetivo de cada jogo            
respectivamente. São classificações de jogos:  
a) Frenéticos, Moderados, Complicados  
b) Complicados, Cooperativos, Interpretação 
c) Fantásticos, Moderados Ativos  
d) Competitivos, Cooperativos, Interpretação  
e) Ativos, Frenéticos, Moderados 
 
07.(Ano:2017/Banca:AMAUC) Escolha a sequência de palavras que completarão a frase          
abaixo: 
 
A dança é considerada a uma das formas mais antigas que o ser humano usou como                
linguagem corporal. Ela foi utilizada para simbolizar       
_______________________________________________, para celebrar   
____________________________________________ ou seja representou    
diversos_________________________________________.  
a) alegrias, tristezas, vida e morte/ o amor, a guerra, a paz/ aspectos da vida humana 
b) a competição da sociedade / as datas comemorativas / aspectos da competição  
c) a festividade / a celebridade / pontos relevantes  
d) alegrias, tristezas, vida e morte / a competição da sociedade/ pontos relevantes  
e) o amor, a guerra, a paz/ aspectos da vida humana/ pontos relevantes  
 
08.(Ano: 2017/Banca: AMAUC) A educação do corpo perpassa pelo desenvolvimento da           
autonomia afim de possibilitar às pessoas a compreensão do corpo e sua relação com a               
cultura. Neste aspecto é possível afirmar que:  
a) É relevante o desenvolvimento dos aspectos prejudiciais à vida humana. 
b) É importante possibilitar às pessoas conhecer, usufruir e transformar os limites e as              
possibilidades do próprio corpo. 
c) O desenvolvimento dos aspectos conceituais do corpo humano são de responsabilidade            
dos administradores. 
d) A relação entre a educação do corpo e a mídia é um mero equívoco. 
e) O desenvolvimento dos aspectos fisiológicos interferem na consecução da consecução. 
 
09. (Ano: 2017/Banca: AMAUC) A ginástica competitiva apresenta a seguinte característica: 
a) É seletiva 
b) É não-seletiva 
c) Possui aparelhos alternativos  
d) Usa espaços alternativos 
e) Apresenta movimentos sem uma técnica pré-definida 
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10. (Ano:2017/Banca:AMAUC) O esporte é reconhecido como um fenômeno social e           
cultural contemporâneo porque: 
a) Sua abrangência é restrita a espaços elitizados. 
b) Seu reconhecimento veio pelo pouco espaço dado a ele na sociedade. 
c) As políticas trabalhistas permitiram a organização de festividades contra a competição. 
d) Possui relevância mundial sendo considerado um dos hábitos que caracteriza o tempo             
atual.  
e) Possui regras indefinidas que são copiadas pelos diferentes meios sociais.  
Responder 
 
 
GABARITO 
01. d 
02. b 
03. c  
04. e 
05. c 
06. d 
07. a 
08. b 
09. a 
10. d  
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