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CARGO DE EDUCADOR FÍSICO 
 
 
A Comissão de Concursos do Instituto de Apoio à Universidade de 
Pernambuco - CONUPE torna de conhecimento público a seguinte 
ERRATA do Anexo II – Conteúdo Programático, constante do Edital do 
Concurso Público para provimento de cargos da PREFEITURA DE SERRA 
TALHADA cujo conteúdo para o cargo de EDUCADOR FÍSICO, para todos 
os efeitos legais, passa a ser o seguinte: 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
EDUCADOR FÍSICO 
Educação física e lazer: cultura; políticas públicas; formação, características e 
competências do profissional de educação física. Aprendizagem motora: 
natureza da aprendizagem; diferenças individuais; conhecimento de resultados 
e motivação. Organização do ensino: planejamento, seleção de conteúdos, 
metodologia e avaliação. Educação física e os paradigmas da atividade física, 
aptidão física, saúde e qualidade de vida. A prática de exercícios nas 
perspectivas da saúde e do lazer: princípios básicos da orientação de 
exercícios. Princípios norteadores da prática de exercícios em condições 
ambientais especiais.  Jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, artes 
marciais, musculação, atividade laboral e exercícios compensatórios nas 
perspectivas da saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos sobre a 
especificidade do conteúdo, regras, métodos, modalidades, apreciação, 
prescrição e avaliação. A intervenção do profissional de Educação Física sob o 
esporte de alto rendimento, o esporte para o lazer e o esporte para a saúde: 
Concepções, significados, possibilidades e limitações. Gestão em esportes: 
concepção, competências e habilidades necessárias ao gestor esportivo. A 
Educação Física e os temas transversais. Prescrição, supervisão e avaliação 
de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes faixas etárias e 
grupos populacionais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e 
atividades físicas para diabéticos, hipertensos, obesos, idosos e cardíacos: 
conhecimentos anátomo-fisiológicos. Educação física e saúde coletiva. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física). 
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