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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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:  

 

 

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 Art. 32 da LDB dispõe a respeito do objetivo do ensino fundamental, que é a formação básica 

do cidadão por intermédio de ações que cumpram esse objetivo. Abaixo estão listadas as ações 

apresentadas no documento, porém uma das alternativas está errada. Assinale-a. 

A) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

B) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 

C) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

D) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita, do cálculo e da atividade física. 

 

02. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz à liberdade em um dos seus artigos. Não é um aspecto 

que atende esse tema. 

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais. 

B) Participar da vida familiar e comunitária, com discriminação. 

C) Crença e culto religioso. 

D) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

 

03. Leia o trecho abaixo e a seguir preencha a lacuna corretamente. 

“[...] um modelo de periodização para estruturação e planejamento do treinamento contendo três fases: 

período preparatório (construção), período competitivo (manutenção) e período transitório (perda 

temporária). Tais períodos compõem o chamado _________________________”. 

A) Microciclo. 

B) Mesociclo. 

C) Macrociclo. 

D) Miniciclo. 

 

04. As reações ao treinamento variam de acordo com o tipo de estímulo que é oferecido ao praticante 

dos exercícios. Os tipos de reações são três: reação de alarme, reação de resistência e fase de 

esgotamento. Essas reações e estímulos são compreendidos pelo princípio do treinamento 

denominado: 
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A) Adaptação. 

B) Especificidade. 

C) Sobrecarga. 

D) Continualidade. 

 

05. Leia as afirmações e assinale I para fibras de contração rápida e II para fibras de contração lenta. 

(__) São organizadas, principalmente, para a resistência; 

(__) Têm menos mitocôndrias; 

(__) Têm mais capilares na vizinhança das fibras; 

(__) Têm diâmetro cerca de duas vezes maior.  

A) I - II - I - II. 

B) II - I - II - I. 

C) I - I - II - II. 

D) II - II - I - I. 

 

06. A respeito do desenvolvimento infantil, não é correto afirmar que: 

A) A quantidade total de peso adquirida dos dois aos cinco anos é menor do que aquela adquirida 

durante o primeiro ano pós-nascimento. 

B) A compleição física de pré-escolares dos sexos feminino e masculino é notavelmente similar 

quando eles são observados de costas, sendo que os meninos são um pouco mais altos e mais 

pesados. 

C) No nascimento, o tronco cerebral encontra-se quase inteiramente desenvolvido, mas o córtex 

cerebral só́́ se desenvolve por completo depois dos 8 anos. 

D) Aos 3 anos, o cérebro tem cerca de 75% do peso que terá na idade adulta; aos 6 anos, 90%. 

 

07. Em uma aula de Educação Física, a aluna Patrícia queixa-se que um corpo estranho penetrou em 

um de seus olhos. Assim, não é um procedimento a ser adotado nos primeiros socorros.  

A) Irrigação ocular, preferencialmente com soro fisiológico. 

B) Ocluir os dois olhos com gaze umedecida. 

C) Não utilizar medicamentos tópicos sem parecer oftalmológico. 

D) Tentar retirar o corpo estranho. 

 

08. Relacione as tendências pedagógicas da Educação Física com seus respectivos autores. 

I - Crítico emancipatória. 

II - Construtivismo. 

III - Sistêmica. 
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IV - Cultural. 

(__) Mauro Betti. 

(__) Elenor Hunz. 

(__) Jocimar Daólio. 

(__) João Batista Freire. 

A) I - II - III - IV. 

B) III - I - IV - II. 

C) IV - III - II - I. 

D) II - I - IV - III. 

 

09. Leia o trecho abaixo e a seguir assinale a qual modalidade esportiva a descrição se refere. 

“A quadra de jogo é um retângulo medindo 18 metros x 9 metros, circundada por uma zona livre de, no 

mínimo, 3 metros de largura em todos os lados”. 

A) Tênis de campo. 

B) Handebol. 

C) Futsal. 

D) Voleibol. 

 

10. O jogador executante do saque no voleibol não poderá ultrapassar o tempo de: 

A) Oito segundos. 

B) Oito minutos. 

C) Quatro segundos. 

D) Quatro minutos. 

 

11. Não é um procedimento correto do tiro de meta no futebol. 

A) Um jogador da equipe defensora chutará a bola de qualquer ponto da área de meta. 

B) Os adversários deverão permanecer fora da área penal até que a bola entre em jogo. 

C) O executor do tiro não deverá tocar na bola pela segunda vez antes que essa tenha tocado em 

outro jogador. 

D) A bola entrará em jogo se for chutada para qualquer parte do campo, inclusive dentro da 

própria área penal.  

 

12. A competição 2 ou C2, como também é conhecida entre os ginastas, trata-se da competição: 

A) Preliminar: todos os ginastas participam. 

B) Final por equipes: participam as 8 equipes mais bem classificadas na competição preliminar. 
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C) Final individual geral: participam os 24 melhores ginastas da competição 1, no máximo 2 por 

país. 

D) Final individual por aparelho: participam os 8 melhores, classificados na preliminar, 

considerando a nota obtida em cada aparelho. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia ó a letra da cançãó “Xóte das Meninas” de Luiz Gónzaga e Jósé Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termó “fulóra” é ó mesmó que: 

A) Florear. 

B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 
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16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada pór rejeitar ós “excessós 

dó módernismó” para elabórar uma póesia de rigór fórmal, cónstruindó uma expressãó póética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 
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20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


