
CADERNO DE PROVA 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
 

 
 

CANELINHA, 16 de julho de 2017. 
www.scconcursos.com.br 

  



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) Analise as alternativas abaixo e assinale a 
alternativa que define a psicomotricidade: 
a) É a ciência que estuda o homem através do seu 
corpo em movimento e em relação ao seu mundo 
interior e exterior; 
b) É o conjunto de funções nervosas e musculares 
que permite os movimentos voluntários ou 
automáticos do corpo; 
c) É a capacidade de usar de forma mais eficiente 
os músculos esqueléticos (grandes músculos), 
resultando em uma ação global mais eficiente, 
plástica e econômica; 
d) Está relacionada ao tempo que se leva para 
percorrer determinado espaço ou fazer alguma 
coisa. 
 
12) A partir do envolvimento da criança nas 
aulas de Educação Física são desencadeados 
diversos processos internos de 
desenvolvimento. Entre elas estão as 
capacidades motora, analise as capacidades 
abaixe e seu significado: 
I- Força estática. 
II- Força dinâmica. 
III- Força explosiva. 
IV- Flexibilidade de extensão. 
V- Resistência. 
( ) capacidade de mobilizar energia 
efetivamente para explosões de esforço 
muscular. 
( ) força máxima exercida sobre objetos 
externos. 
( ) a capacidade de sustentar um esforço 
máximo que requer esforço cardiovascular. 
( ) a resistência muscular usada para 
exercer força repetidamente. 
( ) capacidade de flexionar ou alongar o 
tronco e os músculos dorsais. 
 
Agora, assinale a sequência CORRETA: 
a) III, V, II, I e IV; 
b) IV, III, II, V e I; 
c) II, V, I, II e IV; 
d) III, I, V, II e IV. 
 



13) A coluna vertebral, também chamada de 
espinha dorsal, estende-se do crânio até a pelve. 
Ela é responsável por dois quintos do peso 
corporal total e é composta por tecido 
conjuntivo e por uma série de ossos, chamados 
vértebras, as quais estão sobrepostas em forma 
de uma coluna. A coluna torácica é constituída 
por quantas vértebras? 
a) 15 vértebras; 
b) 12 vértebras; 
c) 7 vértebras; 
d) 10 vértebras. 
 
14) O exercício físico é qualquer atividade 
física que mantém ou aumenta a aptidão 
física em geral, e tem o objetivo de alcançar 
a saúde e também a recreação. Ele pode ser 
dividido em exercícios aeróbicos e anaeróbicos. 
Identifique as atividades abaixo numerando-as 
conforme a classificação do exercício: 
I- exercícios aeróbicos. 
II- exercícios anaeróbicos. 
( ) Musculação. 
( ) Caminhada. 
( ) Natação. 
( ) Arremesso de peso. 
( ) Ciclismo. 
 
Agora, assinale a sequência CORRETA de cima 
para baixo: 
a) II, I, I, II e I; 
b) II, I, II, I e II; 
c) I, II, II, I e II; 
d) II, II, I, I e I. 
 
15) O atletismo é uma das mais antigas formas 
esportivas, ele pode ser classificado de forma 
geral em corridas, saltos e lançamentos. Dentro 
da corrida encontramos as provas de meio-
fundo e fundo, onde os atletas não precisam 
correr dentro de suas raias durante todo o 
percurso. São consideradas provas de meio-
fundo e fundo as provas, EXCETO: 
a) Provas de 800 metros; 
b) Provas de 1500 metros; 
c) Provas de 400 metros; 
d) Provas de 5000 metros. 
 
16) O handebol, é um esporte de origem 
alemã; embora tenha sido inicialmente 

praticado exclusivamente por mulheres e ao ar 
livre, hoje é jogado tanto por homens quanto 
mulheres e em quadras tanto abertas quanto 
fechadas, bastante praticado nas aulas de 
Educação Física nos dias de hoje. Sobre as regras 
da modalidade, identifique e assinale qual ação 
é considerada faltas ou atitudes antidesportivas: 
a) usar uma mão aberta para tirar a bola de da 
mão de outro jogador; 
b) usar o tronco para bloquear o adversário na 
luta pela posição; 
c) usar os braços flexionados para fazer contato 
corporal com um adversário, e desta maneira 
controlá-lo e acompanhá-lo; 
d) arrancar ou golpear a bola que está nas mãos 
do adversário. 
 
17) Com relação ao tema DIDÁTICA, analise os 
itens a seguir: 
I- O estudo da Didática é essencial ao professor e 
objetiva que ele compreenda o fenômeno 
educativo de maneira ampliada e possa tomar 
decisões adequadas aos propósitos que ele 
defende. 
II- Ao longo da história da educação brasileira, 
percebe-se que o período anterior aos anos 80 foi 
marcado pelas pedagogias tradicional, tecnicista 
e nova que concebiam a didática reflexiva voltada 
para a construção do conhecimento 
sistematizado, o saber cotidiano e a vivência na 
construção do conhecimento do professor sobre 
o ensino. 
III- Hoje vivemos a era do conhecimento, a 
globalização, a revolução da informática e dos 
meios de comunicação fazem com que a cada 
instante chegue até nós novos estudos, novas 
concepções, novos conhecimentos. 
Consequentemente, faz-se necessário 
aprimorarmos a didática que utilizamos como 
profissionais da educação. É cada vez mais 
necessário vivenciarmos uma didática reflexiva, 
repensar nossas competências profissionais e 
assumirmos nossa formação continuada. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens II e III estão corretos; 
b) Apenas os itens I e II estão corretos; 
c) Apenas os itens I e III estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aptid%C3%A3o_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aptid%C3%A3o_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recrea%C3%A7%C3%A3o


18) De acordo com a Constituição Federal do 
Brasil em seu Capítulo III Seção I – Da Educação, 
o ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, EXCETO: 
a) garantia de padrão de qualidade; 
b) gratuidade do ensino básico em qualquer 
estabelecimento; 
c) pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 
d) igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 
 


