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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

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 02h30mim, 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. A Educação Física escolar, nos dias atuais, tem o objetivo de formar: 

A) Pessoas com corpos esculturais. 

B) Jovens para as forças armadas. 

C) Cidadãos críticos. 

D) Atletas para as olímpiadas. 

 

02. Os exercícios aeróbicos são responsáveis pelo controle do Diabetes tipo II, também. Durante a 

realização desses exercícios é liberado um hormônio contra regulatório da insulina, que está 

representado em: 

A) Glucagon. 

B) Testosterona. 

C) Androsterona. 

D) Hormônio do crescimento. 

 

03. Não é uma prova masculina da ginástica artística: 

A) Solo. 

B) Salto. 

C) Barras paralelas. 

D) Trave de equilíbrios. 

 

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

músculos mais alongado. 

“Sente-se ou fique em pé com o cotovelo esquerdo flexionado. Levante o braço esquerdo até que o 

cotovelo fique junto da orelha esquerda e a mão esquerda fique próxima da escápula direita. Segure o 

cotovelo esquerdo com a mão direita e empurre o cotovelo esquerdo para trás, em direção ao chão.”. 

A) Tríceps braquial esquerdo. 

B) Latíssimo do dorso esquerdo. 

C) Redondo maior esquerdo. 

D) Parte posterior do deltóide esquerdo. 

 

05. Ao elaborar o plano de aula é preciso que se atente a algumas condições. A seguir estão listadas 

essas condições, mas uma delas não é verdadeira. Assinale-a. 

A) O que os alunos irão aprender e ser capazes de realizar como resultado da aula? 
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B) Quem são os alunos que conseguirão realizar as tarefas de aula? 

C) Como os alunos irão realizar as tarefas de aula? 

D) Quando determinar o que os alunos aprenderam? 

 

06. Não é um fundamento técnico do voleibol: 

A) Saque. 

B) Bloqueio. 

C) Salto. 

D) Cortada. 

 

07. O goleiro no handebol tem frações de segundos para definir como irá defender um ataque. Leia o 

trecho abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde qual defesa está descrita. 

“Bolas arremessadas entre a linha do joelho e a linha dos ombros do goleiro. A defesa pode ser realizada 

com as mãos, pernas e quadril”. 

A) Defesa alta. 

B) Defesa em meia altura. 

C) Defesa baixa. 

D) Defesa em X. 

 

08. As corridas podem ser classificadas quanto à forma ou quanto o tempo de desenvolvimento e 

solicitação energética. É uma classificação quanto à forma: 

A) Corridas de velocidade. 

B) Corridas de revezamento. 

C) Corridas de meio-fundo. 

D) Corridas de fundo. 

 

09. São fundamentos tanto de defesa, quanto de ataque do basquetebol: 

A) Arremessos. 

B) Controle de bola. 

C) Drible. 

D) Controle de corpo. 

 

10. Não é um tipo de marcação (defesa) utilizado no futebol: 

A) Marcação constante. 

B) Marcação por zona. 

C) Marcação mista. 
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D) Marcação individual. 

 

11. Em relação aos jogos, aos alunos de 7ª a 8ª série do ensino fundamental, não é sugerido: 

A) Jogos cujo conteúdo implique a organização técnico-tática e o julgamento de valores na 

arbitragem dos mesmos. 

B) Jogos cujo conteúdo implique a necessidade do treinamento e da avaliação individual e do 

grupo para jogar bem tanto técnica quanto taticamente. 

C) Jogos cujo conteúdo implique a decisão de níveis de sucesso. 

D) Jogos cujo conteúdo implique o desenvolvimento da capacidade de organizar os próprios 

jogos e decidir suas regras, entendendo-as e aceitando-as como exigência do coletivo.  

 

12. Alguns aspectos biológicos são afetados com a prática de atividades físicas, desde que sejam 

respeitados os princípios do condicionamento físico. O genótipo e o fenótipo devem ser respeitados 

de acordo com o princípio de: 

A) Sobrecarga. 

B) Adaptação. 

C) Individualidade biológica. 

D) Interdependência volume x intensidade. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O período composto por coordenação é aquele em que orações são justapostas sem manter 

dependência sintática entre si, senão pelo uso da conjunção. Dos períodos a seguir, qual o único que 

não se trata de um período composto por coordenação. 

A) Discutimos vários projetos e optamos pelo mais viável. 

B) O amor nem sempre é fácil, mas só ele para iluminar nossas vidas. 

C) Não sabemos por que ela se foi. 

D) O meu time venceu o último jogo, por isso saiu da zona de rebaixamento. 

 

14. Qual dos conjuntos de locuções é o único que todos os termos estão grafados corretamente: 

A) à base de – às pressas – à olho nu – a cargo de. 

B) à minha disposição – a óleo – a pé – à toa. 

C) à cerca de – à disposição – a princípio – às vezes. 

D) à deriva – à pino – às turras – a prazo. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 15 A 17. 
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15. De acordo com o texto, qual o melhor conceito que se pode aplicar à civilidade: 

A) A civilidade trata-se da harmonia das relações humanas entre cidadãos, com base em código 

de éticas e regras de conduta a serem seguidas por todos e com respeito. 

B) A civilidade são regras que estão dispostas em nossa Constituição. 

C) A civilidade são regras de condutas particulares, que precisam ser vivenciadas por cada um 

individualmente. 

D) A civilidade são regras que não vinculam a coletividade, afinal vivemos em uma democracia e 

cada um tem o direito de fazer o que quiser. 
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16. A palavra “junto” presente nas linhas “25” e “31” são classificadas respectivamente, como: 

A) advérbio – advérbio. 

B) adjetivo – adjetivo. 

C) advérbio – adjetivo. 

D) adjetivo – advérbio. 

 

17. Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) foi utilizada corretamente: 

A) A polícia confirmou que, havia 17 rifles dentro do quarto do hotel do atirador. 

B) O atirador, abriu fogo contra diversas pessoas que participavam de um festival musical. 

C) O atirador, um aposentado que gostava de frequentar cassinos, não aparentava ser perigoso. 

D) Milhares de pessoas se mobilizaram, desde as primeiras horas, da manhã, para oferecer ajuda 

às vítimas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O horário de verão foi instituído com o objetivo economizar energia no país em função do maior 

aproveitamento do período de luz solar. São estados que aderem ao horário de verão, exceto: 

A) Santa Carina.  

B) Rio de Janeiro.  

C) Mato grosso do Sul.  

D) Amazonas.  

 

19. Foi um importante líder político da África do Sul, que lutou contra o sistema de apartheid no país. 

Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu (África do Sul). Formado em direito, foi presidente 

da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999. Trata-se de: 

A) Thabo Mbeki.  

B) Kgalema Motlanthe.  

C) Jacob Zuma.  

D) Nelson Rolihlahla Mandela.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita - SC, é de competência administrativa comum do 

município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes 

medidas: 

A) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 
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B) Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, 

quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de 

comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos a administração. 

C) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural. 

D) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que 

não tenham caráter educativo, informativo ou de origem social, assim como publicidade da 

qual consome nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 

ou servidores públicos. 


