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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guaraciaba -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 II N1 – 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. O estudo do movimento humano envolve diversas áreas e a Biomecânica é uma delas. Um 

instrumento de investigação da Biomecânica é a dinamometria que determina: 

A) A posição, o deslocamento, a velocidade e aceleração do movimento. 

B) As forças que produzem o movimento. 

C) A atividade dos músculos a partir da captação dos movimentos elétricos vinculados à 

contração muscular. 

D) As características físicas dos segmentos corporais. 

 

02. Os jogos coletivos de regras, para Piaget, são paradigmáticos para: 

A) Moralidade humana. 

B) Cultura. 

C) Educação informal. 

D) Consciência. 

 

03. Ao finalizar um arremesso no basquetebol, o jogador executará capacidades psicomotoras. 

Abaixo estão listadas as capacidades utilizadas na ação, porém uma das alternativas está errada. 

Assinale-a. 

A) Coordenação óculo-manual. 

B) Estabilidade braço-mão. 

C) Precisão. 

D) Seleção imagem-campo. 

 

04. Leia a descrição do alongamento abaixo e a seguir assinale a alternativa que apresenta um dos 

músculos menos alongado. 

“Sentado em uma cadeira com o pé esquerdo no chão, coloque o tornozelo direito sobre o joelho 

esquerdo. Segure o tornozelo direito com a mão direita e coloque os dedos da mão esquerda sob os dedos 

do pé direito, com os dedos da mão apontados na mesma direção dos dedos do pé. Use os dedos da mão 

esquerda para empurrar os dedos do pé direito em direção ao joelho direito”. 

A) Fibular longo direito. 

B) Lumbricais direito. 

C) Flexor curto dos dedos direito. 

D) Abdutor do dedo mínimo direito. 
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05. Estão listadas abaixo tendências que eram utilizadas na Educação Física antes da década de 70. 

Contudo, uma delas está errada. Assinale-a. 

A) Esportivista. 

B) Militarista. 

C) Higienismo. 

D) Crítica. 

 

06. Leia o trecho abaixo e a seguir assinale a qual tendência pedagógica o trecho se refere. 

“[...] é uma abordagem dentre várias possíveis, é dirigida especificamente para crianças de quatro a 

quatorze anos e busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a 

Educação Física escolar. Segundo autores é uma tentativa de caracterizar a progressão normal do 

crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social, na aprendizagem 

motora e, em função destas características, sugerir aspectos ou elementos relevantes para a 

estruturação da Educação Física Escolar”. 

A) Construtivista. 

B) Sistêmica. 

C) Desenvolvimentista. 

D) Cultural. 

 

07. O principal autor brasileiro da tendência pedagógica, na Educação Física, Construtivista-

Interacionista é: 

A) Paulo Freire. 

B) Lino Castellani Filho. 

C) João Batista Freire. 

D) Carmen Lúcia Soares. 

 

08. Abaixo a descrição de um educativo utilizado nas aulas de atletismo. Leia a descrição e assinale a 

alternativa correspondente. 

“Deslocamento bem curto com base em um molejo apoiando-se os pés alternadamente ora na ponta, 

ora na planta, com ligeira flexão dos joelhos. Os membros superiores seguirão o movimento da corrida, 

priorizando-se a frequência na execução”. 

A) Skipping. 

B) Dribbling. 

C) Anfersen. 

D) Hopserlauf. 
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09. É sugerido no ensino de modalidades esportivas que técnicas e táticas sejam ministradas das mais 

simples para as mais complexas. No ensino das táticas do voleibol, por exemplo, o sistema de jogo a 

ser ensinado inicialmente é o: 

A) 5x1. 

B) 4x2. 

C) 3x3. 

D) 6x0. 

 

10. As gincanas são classificadas de acordo com alguns objetivos pretendidos pelo animador. Uma 

gincana que apresenta perguntas a respeito de conhecimentos gerais, por exemplo, é classificada 

como: 

A) Gincana cultural. 

B) Gincana de solicitações. 

C) Gincana de sociabilização. 

D) Gincana de salão. 

 

11. Não é um fundamento do futebol: 

A) Domínio. 

B) Condução. 

C) Finta. 

D) Defesa.  

 

12. Leia o trecho abaixo e a seguir assinale a qual exercício da ginástica artística o trecho se refere. 

“[...] é um exercício de ligação que possibilita melhor desempenho para os saltos para trás. Não passa 

de uma roda com ¼ de giro, unindo as pernas ao passar pelo apoio invertido, aterrissando sobre ambos 

os pés, de frente para o ponto de partida”. 

A) Ponte. 

B) Reversão. 

C) Rodante. 

D) Salto. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto para responder as questões de 13 a 15. 
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1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

O Romualdo, marido de D. Eufêmia, era um rapaz 
sério, lá isso era, e  tão incapaz de cometer a mais 
leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de 
São Francisco de Paula; mas – vejam como o diabo 
as arma! Um dia D. Eufêmia foi chamada, a toda a 
pressa, a Juiz de Fora, para ver o pai que estava 
gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia 
naquela ocasião deixar a casa comercial de que era 
guarda-livros (estavam a dar balanço), resignou-se a 
ver partir a senhora acompanhada pelos três 
meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi, e a ama-seca 
deste último, que era ainda de colo. 
Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da 
família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou 
quando, ao cabo de uma semana, D. Eufêmia lhe 
escreveu, dizendo que o velho estava livre de perigo, 
mas a convalescença seria longa, e o seu dever de 
filha era ficar junto dele um mês pelo menos.  
O Romualdo resignou-se. Que remédio!...  
Durante os primeiros tempos saía do escritório e 
metia-se em casa, mas no fim de alguns dias 
entendeu que devia dar alguns passeios pelos 
arrabaldes, hoje este, amanhã aquele. Era um meio, 
como outro qualquer, de iludir a saudade. [...] 
Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em 
pantanas: tencionando ele ir até o fim da linha, como 
fazia todas as noites, apeou-se na Rua Mariz e 
Barros, ali pelas alturas da Travessa de São 
Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças 
antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela 
saltitante e esquivo, e apressou o passo para 
apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, 
pelos modos, ela já contava com isso. 

(Artur Azevedo, A ama-seca. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000040.pdf> Acesso em: 

2 out. 2017) 

 

 

 

13. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são substantivos: 

A) Infidelidade – arma – pressa – guarda-livros. 

B) Conjugal – pressa – enfermo – ama-seca. 

C) Infidelidade – pressa – guarda-livros – ama-seca.  

D) Conjugal – arma – guarda-livros – ama-seca. 

 

14. Na linha 4, quando o autor fala “mas – vejam como o diabo as arma!”, o primeiro sinal gráfico 

refere-se: 

A) A um travessão para pontuar a ideia de fala. 

B) Hífen, que está colocado no lugar da vírgula. 

C) Traço, para indicar uma pausa maior que a vírgula. 
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D) Traço, indicando omissão de texto. 

 

15. Os significados de “arrabaldes”, “dar em pantanas” e “apear-se” são, respectivamente: 

A) circo – acabou em pântanos – pentear-se. 

B) subúrbio – fracassar – desceu. 

C) favelas – perdeu – avolumou-se. 

D) zonas rurais – atascadeiro – empoderar-se. 

 

16. Complete a frase a seguir de acordo com as regras de regência verbal: 

“Cheguei _______________________ cidade no sábado. Estava muito cansado para ir _________________________ 

um restaurante. Pedi um lanche e deitei para assistir _________________________ futebol. Acordei na manhã 

seguinte com o pescoço duro e a televisão ligada.” 

A) à – a – ao 

B) na – à – o 

C) à – à – o 

D) na – a – ao  

 

17. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenativa conclusiva: 

A) Caroline digita rapidamente, contudo sua produção é baixa. 

B) Jefferson saiu-se bem no concurso; logo, será um dos melhores colocados. 

C) Os camaleões mudam de cor, não só diante de predadores, mas também para conseguir 

alimentos. 

D) As crianças no berçário ora mamavam ora choravam. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS  

 

18. O filósofo viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Foi o fundador da “Academia”, a 

primeira instituição de ensino superior ocidental e criou o “mito da caverna”, segundo o qual a 

humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Trata-se de: 

A) Aristóteles.  

B) René Descartes.  

C) Platão.  

D) Charles Darwin.  
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19. “Santa Catarina quer importar milho do Paraguai para reduzir custos de transporte. Estado 

brasileiro só produz metade do que é consumido. Restante vem do Mato Grosso, a 1,1 mil quilômetros 

de distância.” 

O Brasil e o Paraguai são uns dos membros efetivos do Mercosul, assim como: 

A) França e Espanha.  

B) Argentina e Uruguai.  

C) Uruguai e Estados Unidos.  

D) Argentina e Canadá.   

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guaraciaba - Santa Catarina, analise o trecho e assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna:  

Caberá ao __________________________ assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa 

popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

A) Vice-Prefeito. 

B) Regimento Externo da Câmara.  

C) Juiz de Primeira Estancia.  

D) Regimento Interno da Câmara.   


