
 

1 

 

 Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Preencha a lacuna de acordo com os conhecimentos em ginástica artística. 

“O ________________________________ se diferencia da ponte para trás pela sua dinâmica. Ele apresenta fases 

de voo antes e depois do apoio das mãos. Em função da fase de voo, o corpo não assume a posição 

característica da ponte, mas permanece ligeiramente arqueado e as pernas unidas”.  

A) Rodante. 

B) Reversão. 

C) Flic-flac. 

D) Ponte. 

 

02. Abaixo estão listadas algumas regras básicas de uma prova do atletismo. Leia-as e a seguir 

assinale a qual prova do atletismo pertence. 

I- A progressão de passos deve provocar uma manutenção contínua do contato com o solo, ou seja, o pé 

que avança deve tocar o solo antes que o pé posterior deixe o terreno.  

II- A perna que avança deverá estar estendida, de modo que não haja flexão do joelho, do primeiro 

contato com o solo até a posição ereta vertical.  

III- A saída ocorre nos mesmos moldes das provas de longa distância, ou seja: saída alta e sob a voz de 

comando: “às suas marcas” e tiro de largada. 

IV- O competidor pode ser advertido por cada árbitro uma única vez; quando, na opinião de três 

árbitros, o movimento não se encaixar na definição do movimento, o atleta será desqualificado. 

A) 200m rasos. 

B) Marcha atlética. 

C) Salto à distância. 

D) Arremesso de peso. 

 

03. É um sistema de ataque do basquetebol: 

A) Posicionado. 

B) Individual. 

C) Zona. 

D) Combinado. 

 

04. De acordo com os conhecimentos em futebol, leia o trecho abaixo e a seguir assinale a qual ação 

o trecho se refere. 

“[...] pode ser definido como ato de recuperar a bola do jogador adversário sem que seja cometida falta 

ou o ato de destruir a jogada adversária, ainda que o jogador ou a equipe não termine com a posse de 
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bola. Para que a ação ocorra com sucesso, o aluno deve prestar muita atenção no jogador e na bola, 

prever a ação adversária e tomar a iniciativa”. 

A) Chute. 

B) Drible. 

C) Passe. 

D) Desarme. 

 

05. Em respeito ao tiro lateral do handebol, não é correto afirmar que: 

A) Um tiro lateral é concedido quando a bola cruzar completamente a linha lateral, ou quando 

um jogador de quadra da equipe defensora foi o último a tocar a bola antes de ela cruzar a 

linha de fundo de sua própria equipe. 

B) O executante deve permanecer com um pé em contato com a linha lateral e conservar-se na 

posição correta até que a bola tenha saído de sua mão. O outro pé deverá estar na parte interna 

da quadra. 

C) Enquanto o tiro lateral está sendo executado, os adversários não podem aproximar-se a 

menos de 3 metros do executante. 

D) O tiro lateral é executado do lugar onde a bola cruzou a linha lateral ou; se ela cruzou a linha 

de fundo, da intersecção entre a linha lateral e a linha de fundo deste mesmo lado. 

 

06. O primeiro fundamento do voleibol a ser ensinado com a bola é: 

A) Bloqueio. 

B) Recurso. 

C) Manchete. 

D) Toque. 

 

07. Assinale a tendência pedagógica a qual o trecho abaixo se refere. 

“E como proposta os autores sugerem a redefinição do papel dos programas de Educação Física na 

escola, agora como meio de promoção da saúde, ou a indicação para um estilo de vida ativa”. 

A) Saúde renovada. 

B) Construtivismo. 

C) Cultural. 

D) Sistêmica. 

 

08. Em 1882 na reforma realizada por Rui Barbosa, foi recomendada que a ginástica: 

A) Fosse obrigatória para o primário. 

B) Fosse obrigatória para o secundário. 
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C) Fosse obrigatória para ambos os sexos. 

D) Fosse facultativa ao gênero masculino.  

 

09. Leia a descrição do alongamento abaixo e a seguir assinale o músculo mais alongado nessa ação. 

“Fique em pé de costas para a parte interna do batente da porta. Mantendo o cotovelo estendido, 

hiperestenda o braço esquerdo acima do ponto médio entre o quadril e o ombro. Segure o batente com 

a mão esquerda, com o polegar apontado para baixo. Gire o braço para fora (role o bíceps para cima)”. 

A) Braquial esquerdo. 

B) Pronador redondo esquerdo. 

C) Redondo maior esquerdo. 

D) Pronador quadrado esquerdo. 

 

10. Leia a descrição da gincana abaixo e assinale qual denominação ela recebe. 

“Trata-se de uma gincana em que as provas e tarefas são situações engraçadas. Podem ser imitações de 

pessoas e músicas; outra prova dessa gincana é, por exemplo, riscar um fósforo com uma luva de boxe. 

Embora tenha este nome, pode ser desenvolvida em qualquer espaço, como quadras, gramados, parques 

etc.”. 

A) Gincana de salão. 

B) Gincana rústica. 

C) Gincana cultural.  

D) Gincana de solicitações. 

 

11. De acordo com os conhecimentos em condicionamento físico, leia o trecho abaixo e a seguir 

assinale a alternativa correspondente. 

“É o estado de equilíbrio instável entre os sistemas constitutivos do organismo vivo, e o existente entre 

este e o meio ambiente”. 

A) Anabolismo. 

B) Catabolismo. 

C) Supercompensação. 

D) Homeostase. 

 

12. Na Biomecânica existem quatro áreas de investigação para o auxílio do estudo do movimento 

humano. A área de investigação que permite o estudo da atividade dos músculos a partir da captação 

dos eventos elétricos vinculados à contração muscular recebe o nome de: 

A) Antropometria. 

B) Eletromiografia. 
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C) Cinemetria. 

D) Dinamometria. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. “Cientistas do Boston Children's Hospital, nos Estados Unidos, conseguiram reverter com sucesso 

diabetes tipo 1 em cobaias...” (linhas 1 a 3). O emprego da vírgula no trecho retirado do Texto foi 

utilizado para: 

A) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

B) Separar o adjunto adverbial antecipado. 

C) Separar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 

D) Separar elementos repetidos. 
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14. “A estratégia envolveu o uso de células-tronco do sangue ...” (linhas 5 e 6). O termo destacado está 

conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo verbais de “envolveu” fossem 

alterados para o pretérito imperfeito do indicativo, é correto afirmar que a substituição correta seria: 

A) Envolvia. 

B) Envolve. 

C) Envolvera. 

D) Envolverá. 

 

15. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 em cobaias (...)” (linhas 2 e 3). É correto 

afirmar que o termo destacado exerce função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Objeto indireto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

16. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 (...)” (linhas 2 e 3). É correto afirmar que o 

termo destacado exerce função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Objeto direto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

17. “Com as células do pâncreas intactas, assim, a insulina é produzida e os níveis de glicose no sangue 

são normalizados.”. (linhas 22 a 24). Assinale a alternativa que acentuada pela mesma regra de 

acentuação da palavra destacada. 

A) “proteína” (linha 7). 

B) “há” (linha 9). 

C) “produção” (linha 15). 

D) “imunológico” (linha 16). 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(__) - Os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação; 

(__) - Existem nove planetas no nosso sistema solar; 

(__) - O sol é a maior e mais quente estrela do sistema solar. 
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A sequência correta é: 

A) V, V, V. 

B) F, V, F. 

C) F, F, V. 

D) V, V, F. 

 

19. A região sul é a única parte do país que se localiza quase inteiramente na região temperada (com 

exceção ao extremo norte do Paraná). Os estados desta região tem um clima denominado como: 

A) Clima Subtropical.  

B) Clima Desértico. 

C) Clima Semiárido. 

D) Clima Equatorial. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei Orgânica de Anchieta - SC, os bens patrimoniais do 

Município, deverão ser classificados: 

A) Em relação a cada serviço.  

B) Como material de descarte.  

C) Pela sua natureza.  

D) Segundo sua distribuição ao usuário.  

 


