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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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 (Gabarito):  

 

 

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. O professor Luís está trabalhando com seus alunos o atletismo. Então ele solicita que seus alunos 

realizem o seguinte educativo: deslocamento combinando o movimento da corrida com o movimento 

do salto. Membros superiores e inferiores deverão ser movimentados alternadamente, e apenas o 

membro inferior dianteiro (em semiflexão) tocará o solo. A ênfase do exercício recai sobre a 

amplitude da passada. A qual educativo do atletismo se refere? 

A) Dribbling. 

B) Hopserlauf. 

C) Skipping. 

D) Anfersen. 

 

02. No basquetebol, os fundamentos controle de corpo e rebote são: 

A) Fundamentos tanto de ataque, quanto de defesa. 

B) Fundamentos apenas de ataque. 

C) Fundamentos apenas de defesa. 

D) Fundamentos essenciais e o rebote é só para defesa. 

 

03. As provas de ginástica artística são alternadas de acordo com a utilização dos grupos musculares 

nos aparelhos. Assinale a alternativa que corresponde corretamente o trabalho realizado e os 

membros utilizados na prova cavalo com alças: 

A) Prova de impulsão, com ênfase no trabalho da musculatura das pernas. 

B) Predominância do trabalho dos braços, em suspensão. 

C) Prova de impulsão com predominância do trabalho de braços. 

D) Predominância de trabalho dos braços, em apoio. 

 

04. Em uma partida de handebol uma equipe recebe três cartões amarelos. Caso essa equipe cometa 

faltas que deveriam ser punidas com o cartão amarelo, qual o procedimento a ser adotado pela 

arbitragem? 

A) Continua a aplicação do cartão amarelo, caso seja o mesmo jogador, este deve ser substituído. 

B) A partir do terceiro cartão amarelo, qualquer jogador que cometa a infração deverá ser 

expulso. 

C) Será aplicada a suspensão de dois minutos. 

D) A arbitragem poderá apenas advertir verbalmente a equipe. 
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05. O trecho abaixo está relacionado com o futebol. Leia-o e a seguir assinale a qual termo o trecho 

se refere: 

“[...] consiste em uma ação rápida sem que o adversário esteja prevendo, logo após a bola ser 

recuperada. Geralmente essa ação tática é executada quando a equipe se encontra em vantagem 

numérica ou quando há um ou mais jogadores bem posicionados”. 

A) Domínio. 

B) Contra-ataque. 

C) Infiltração. 

D) Cobertura. 

 

06. Durante uma partida de voleibol um dos jogadores saca a bola e está toca a antena, então: 

A) O primeiro árbitro anula a jogada e o sacador repete o saque. 

B) Ultrapassa a rede, o rally continua valendo. 

C) É uma infração e o ponto é marcado para a equipe adversária. 

D) É ponto para equipe sacadora. 

 

07. Abaixo estão elencadas condições de avaliação que atendem as dimensões de conteúdos. Assinale 

a alternativa que atende a dimensão atitudinal. 

A) Aproveitamento de demonstrações visuais. 

B) Conhecimento tático. 

C) Aproveitamento de instruções verbais. 

D) Envolvimento. 

 

08. Grupos operacionais e Coeducação são estratégias de aula que atende as dimensões:  

A) Conceitual e atitudinal. 

B) Atitudinal e procedimental. 

C) Procedimental e conceitual. 

D) Conceitual, procedimental e atitudinal. 

 

09. Leia o trecho abaixo e a seguir assinale a qual músculo se refere. 

“Tem sua origem na borda anterior da clavícula, esterno e cartilagens das seis primeiras costelas. Sua 

inserção acontece na borda externa da goteira bicipital (seu tendão é plano) do úmero. A porção 

clavicular do mesmo é responsável pela flexão do ombro, auxiliando também a abdução do mesmo. Sua 

porção esternal é motor primário da extensão e adução do ombro”. 

A) Serrátil. 

B) Peitoral menor. 
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C) Trapézio. 

D) Peitoral maior. 

 

10. Abaixo está descrito um termo utilizado na Biomecânica, mais precisamente no assunto de 

Bioalavancas. Leia o trecho e a seguir assinale a alternativa correspondente: 

“No corpo humano, este elemento corresponde às articulações, ao redor das quais giram os segmentos 

corporais”. 

A) Fulcro. 

B) Potência. 

C) Força motriz. 

D) Resistência. 

 

11. Segundo a Constituição Federal do Brasil, será estabelecido o plano nacional de educação que terá 

a duração de: 

A) Dois anos. 

B) Quatro anos. 

C) Oito anos. 

D) Dez anos. 

 

12. “O corpo não se condiciona, a menos que seja submetido a um estresse maior do que aquele ao qual 

está habituado”.  

Esse trecho refere-se a qual princípio do treinamento esportivo. 

A) Adaptação. 

B) Interdependência volume x intensidade. 

C) Sobrecarga. 

D) Proporcionalidade. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 

 

14. Observe a concordância: 
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I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 
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B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


