
Município de São Carlos - SC 

Processo Seletivo 002/2017 

Prova objetiva escrita para o cargo de: 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término 

as 12h00min. 

2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do 

momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova. 

3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo 

apenas uma a correta. 

4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe 

para o cartão resposta que não possui identificação. 

5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso. 

6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a 

identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura. 

7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira: 

Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo: 

 

Questão Alternativa correta 

01 A B C D 

02 A B C D 

     

 

- preenchimento correto. 

Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica. 

8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas. 

9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembre-

se que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova. 

10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário 

de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 02/2017.  

11. Boa prova. 

12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta. 
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Conhecimentos Gerais 

01- Os parâmetros Curriculares – PCN – são documentos norteadores, que possibilitam ao 
professor criar a sua própria metodologia, respeitando a diversidade e o contexto no qual a 
criança está inserida. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a)  Os PCN foram criados para orientar o professor a reformular suas metodologias, mas 
os conteúdos não se apresentam de forma contextualizada, nem interdisciplinar. 

b)  Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – são documentos individuais que não 
possuem nenhuma relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica – DCN. 

c)  Os documentos elaborados para nortear o trabalho do professor em sala de aula não 
possuem uma hierarquia para delinear a importância destes documentos. 

d)  Quando o professor elabora com os alunos um trabalho dinâmico e reflexivo, possibilita 
que eles adquiram uma bagagem de conhecimentos para a vida. 
 

02- Os profissionais da educação têm por função auxiliar os educandos em sua melhoria 
intelectual. Contudo, o estado, o Estado também tem o papel de responsabilidade quanto aos 
investimentos na educação. Diante deste contexto, analise as sentenças a seguir: 
 
I – O estado deve investir numa educação de qualidade para que a escola realize sua função, é 
preparar as crianças para a participação social. 
II – As propostas educacionais oferecidas pelo governo devem garantir a formação de cidadãos 
competentes para resolverem os problemas da sociedade. 
III – O docente deve ser o mediador deste movimento, proporcionando que o aluno exerça sua 
cidadania. 
IV – Exercer a cidadania é algo apenas destinado e de responsabilidade dos agentes que 
representam a vida política do país. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) As sentenças II e IV estão corretas. 
b) As sentenças I, II e IV estão corretas. 
c) As sentenças I, II e III estão corretas. 
d) Somente a sentença I está correta. 

 
03- O processo de atualização da Proposta Curricular orienta-se por três fios condutores que 
se colocam como desafios no campo educacional: 1) perspectiva de formação integral, 
referenciada numa concepção multidimensional de sujeito; 2) concepção de percurso formativo 
visando superar o etapismo escolar e a razão fragmentária que ainda predomina na 
organização curricular e 3) atenção à concepção de diversidade no reconhecimento das 
diferentes configurações identitárias e das novas modalidades da educação. Foi feita no ano: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) 2015. 
b) 2012. 
c) 2014.        
d) 2013. 

 
 
 
 
 



04- Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em sua série de Adaptações Curriculares, Saberes 
e Práticas da Inclusão (Brasil, 2004), publicada pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação, atribui traços como comuns aos:  
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Superdotados. 
b) Profissionais. 
c) Habilidosos. 
d) Lideres. 

 
 
05- A Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial do Ministério 
da Educação publicaram o documento Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 
Curriculares (Brasil, 1999), que trata especificamente das estratégias para a educação de 
alunos com necessidades educacionais especiais. Com base no texto acima assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Adaptações Curriculares e de Acesso ao Currículo são ajustes que promovem no 
planejamento escolar e pedagógico. 

b) Nas ações educacionais, em resposta às necessidades educacionais especiais de 
alunos. 

c) Um dos aspectos essenciais desse processo de ajuste é exatamente o da interação 
contínua entre as necessidades do aluno e as respostas educacionais efetivadas. 

d) Por isso, é imprescindível adotar uma posição crítica em relação aos valores que a 
escola transmite explícita e implicitamente mediante atitudes cotidianas. 
 

 
06- Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 
b) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 
c) A acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão.  
d) A limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

 
 
07- O Estatuto da criança e do adolescente é a lei nº 8.069, criada em 13 de julho de 1990. 
Nesta Lei estão especificados os direitos da criança (a pessoa com 12 anos de idade) e do 
adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos). É a Lei que dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. A família assim como a sociedade em geral, e o poder público têm o 
dever de assegurar os direitos referentes à: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Vida, saúde, alimentação e educação. 
b) Trabalho social, valorização pessoal. 
c) Esporte, lazer, profissionalização, cultura e dignidade.   
d) Respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. 
 

 
 



08- A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade 
decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência. O plano 
também passou a ser: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação. 
b) Previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB). 
c) Seu financiamento. 
d) Serviços, investimentos, serviços não remunerados, atividades informais e legais. 

 
09- Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir compromissos com o 
esforço contínuo de eliminação de desigualdades que são históricas no País. Portanto, as 
metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as 
desigualdades educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua população; 
a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício 
da cidadania. O PNE foi elaborado com esses compromissos, largamente debatidos e 
apontados como estratégicos pela sociedade na CONAE 2010, os quais foram aprimorados na 
interação com o Congresso Nacional. A elaboração de um plano de educação não pode: 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, à 
sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão e à 
valorização dos profissionais que atuam na educação de milhares de pessoas todos os 
dias. 

b) Afirmar com elevado grau de certeza que, em conjunto com as características 
socioeconômicas. 

c) Expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 
certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

d) Organizar-se classes, ou turmas, com alunos. 
 
10- A incorporação da educação infantil à educação básica constituiu-se em medida de política 
pública, o que lhe permitiu passar a contar com o financiamento advindo do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) desde 2007. Outra medida importante foi o estabelecimento da sua 
obrigatoriedade em conjunto com o ensino fundamental, o ensino médio (e as modalidades 
concernentes), fato que ocorreu com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que 
estendeu a educação obrigatória para a faixa etária de: Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) 4 a 16 anos. 
b) 4 a 17 anos. 
c) 4 a 15 anos. 
d) 4 a 18 anos. 

Conhecimentos Específicos 

11- A Lei nº 9.394/96, que institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
incorporou à educação as novas Tecnologias da Informação, o que resultou em uma nova 
tarefa pedagógica do professor: contribuir para a formação do receptor crítico, inteligente e 
sensível frente ao grande poder de influência crescente que a mídia exerce sobre a cultura 
corporal. Partindo dessa premissa, um profissional recém-formado, tendo sido designado para 
atuar em uma escola, verificou que os alunos não gostavam da aula de Educação Física 
tradicional e decidiu alterar esse cenário utilizando da tecnologia da informação.  



Com base no texto acima, avalie as práticas pedagógicas que podem ser realizadas pelo 
professor que utilize a tecnologia de informação na Educação Física Escolares.  
 
I. Utilização de vídeos esportivos, excelentes instrumentos para envolver os alunos quando o 
professor está em reunião ou outra atividade na escola.  
II. Utilização das mídias sociais e redes eletrônicas, para envio de informações relacionadas ao 
conteúdo ministrado em sala de aula, o que pode ampliar as discussões na articulação do 
saber.  
III. Utilização de vídeos como técnica de motivação para a aprendizagem da disciplina.  
IV. Utilização de filmagem das aulas, para que o professor possa discutir com os alunos os 
erros e corrigi-los, sem contextualização com a proposta pedagógica.  
V. Utilização de vídeos esportivos, de forma a estimular e produzir ambientes educativos mais 
dinâmicos, interativos e desafiadores.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) I, II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) I, III e V. 
d) II, III e V. 
 

12- Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Física, considera-se que as 
atividades físicas, recreativas e esportivas compõem o direito de os indivíduos conhecerem, de 
terem acesso às manifestações e expressões culturais que constituem a tradição da Educação 
Física, tematizadas nas diferentes formas e modalidades de exercícios físicos, ginástica, jogo, 
esporte, luta/arte marcial e dança. Dessa maneira, o professor pode utilizar o esporte aliado a 
manifestações e expressões culturais do movimento humano, além de atender a outros 
objetivos decorrentes da prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.  

 
Com base no texto acima, avalie as afirmativas e a seguir assinale a alternativa correta: 
 
I. O professor deve, durante as práticas esportivas de competição na escola, orientar os alunos 
e torcedores a se manifestarem de forma respeitosa e solidária.  
II. Para o desenvolvimento de manifestações e expressões culturais em uma aula de voleibol 
na escola, o professor deve dividir o grupo em pequenas rodas, distribuir o material esportivo e 
deixar os alunos sozinhos, para que eles mantenham a interação e desenvolvam a 
aprendizagem da cultura corporal sem intervenção pedagógica.  
III. Nos dias chuvosos, quando não se pode utilizar as quadras, os jogos de tabuleiro tornam-se 
opções para atividades pedagógicas, durante as quais o professor pode utilizar brincadeiras 
para orientação e compreensão das regras da sociedade e para a promoção da atividade 
infantil, do pensamento e da liberdade.  
IV. Por meio do esporte na escola, o professor pode intervir pedagogicamente junto aos alunos, 
para que a competitividade nunca ultrapasse os direitos essenciais de cada ser humano, a 
liberdade individual e a integridade física.  
V. O professor deve promover atividades físicas, recreativas e esportivas, para estimular a 
importância da competitividade e da necessidade de ganhar nos jogos, pois esses interesses 
são fundamentais na ascensão profissional dos alunos. 
 

a) I e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e V. 
d) I, II, III e V. 

 
 



13- O professor vai dar uma aula de voleibol para uma turma de crianças, de 8 a 10 anos, de 
ambos os sexos, e ainda não iniciadas na prática deste esporte. O material que o professor 
tem à sua disposição é satisfatório, e o número de alunos é em torno de vinte. Considerando 
tais condições, o procedimento metodológico mais adequado para a concepção aberta (ou 
global), de aula é: 

 

a) Separar as crianças por sexo. 
b) Separar as crianças por altura e idade. 
c) Apresentar as regras do desporto para que as crianças as memorizem. 
d) Adaptar as regras do desporto à faixa etária das crianças, promovendo o 

desenvolvimento da aula através do jogo. 
 

14- O esporte é um mecanismo muito eficaz, no que se refere ao desenvolvimento da criança 
em relação à interação, boa comunicação, trabalho em equipe, respeito ao colega. Dentre as 
alternativas a seguir, aponte aquela em que NÃO há um exemplo de um esporte que 
desenvolva as habilidades de interação, boa comunicação, trabalho em equipe e respeito ao 
próximo: 
 

a) Lançamento de Disco. 
b) Voleibol. 
c) Handebol. 
d) Futebol. 

 

15- Dentre as etapas de um evento esportivo, qual das alternativas descrevem as etapas que 
acontecem antes da realização do evento? 
 

a) Projeto e execução do evento. 
b) Execução do evento e questionário de satisfação e sugestão sobre o evento. 
c) Projeto e planejamento.  
d) Ideia, projeto, planejamento, execução do evento e questionário de satisfação e 

sugestão sobre o evento. 
 

16- Em um jogo de Futebol qual situação é correto afirmar que um jogador estará infringindo a 
regra do impedimento?  
 

a) Quando um jogador se encontrar em sua própria metade de campo. 
b) Quando um jogador estiver na mesma linha dos dois últimos adversários. 
c) Quando um jogador ganhar vantagem por estar na posição de impedimento. 
d) Quando um jogador se encontrar em uma posição de impedimento. 

 

17- Entre as alternativas, quais delas são somente fundamentos do voleibol: 
 

a) Saque, manchete, passe de peito. 
b) Saque, manchete, toque. 
c) Levantamento, chute ao gol, bloqueio. 
d) Cortada, bloqueio, arremesso e cesta. 

 

18- Qual é a função da ciência chamada fisiologia humana: 
 

a) Estudo das funções anormais e/ou patológicas que ocorrem nos sistemas, órgãos e 
células dos homens. 

b) Estudo das funções normais desempenhadas pelos sistemas, órgãos e células dos 
homens. 

c) Estudo das funções normais desempenhadas pelos sistemas, órgãos e células dos 
animais. 

d) Ramo da ciência que estuda a estrutura e a organização dos seres humanos. 



19- Em um jogo de Basquete, quanto tempo tem uma equipe para passar a bola do campo 
defensivo para o campo ofensivo? 
 

a) 5 segundos. 
b) 7 segundos. 
c) 8 segundos. 
d) 10 segundos. 

 
20- Os jogos de Futsal jogos da categoria adulto e livre ocorrem em quantos minutos? 
 

a) 2 tempos de 15 minutos cada lado. 
b) 2 tempos de 20 minutos cada lado. 
c) 3 tempos de 15 minutos cada lado. 
d) 3 tempos de 20 minutos cada lado. 

 


