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Município de Belmonte 

Estado de Santa Catarina 

Processo Seletivo Público nº 001/2018 

 

TIPO DE PROVA: 01  

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Educação Física 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

✓ Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

✓ Conferir no seu cartão resposta se o tipo de 

prova destacado, correspondente ao mesmo 

tipo de prova constante no caderno de prova 

que lhe foi entregue.  

✓ As provas de cada cargo serão identificadas 

pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 

do candidato a conferencia do tipo de prova 

constante no cartão resposta e no caderno de 

prova.  

✓ Segue demonstrado a forma correta de 

preencher o Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a 

anulação de questões.  

✓ É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

✓ A prova terá duração de 02horas30min, 

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.

__________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

01. Segundo o ECA o direito à liberdade não compreende o seguinte aspecto: 

A) Opinião e expressão. 

B) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

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

D) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 

02. De acordo com o Art. 205 da Constituição Federal a Educação não visa: 

A) Ao pleno desenvolvimento da pessoa. 

B) Ao aspecto competitivo do mercado de trabalho. 

C) Ao preparo para o exercício da cidadania. 

D) À qualificação para o trabalho. 

 

03. A educação básica obrigatória, segundo a LDB, não abrangerá: 

A) O ensino superior. 

B) A pré-escola. 

C) O ensino médio. 

D) O ensino fundamental. 

 

04. Ao ministrar o atletismo na escola, as habilidades motoras básicas e as capacidades físicas básicas 

devem ser exploradas. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta uma habilidade motora básica. 

A) Velocidade. 

B) Força. 

C) Agilidade. 

D) Arremessar. 

 

05. A partir de uma visão da prática esportiva mais abrangente do basquetebol, quatro pontos 

fundamentais devem nortear a proposta pedagógica. Não é um desses pontos fundamentais. 

A) Diversidade. 

B) Competição. 

C) Inclusão. 

D) Autonomia. 
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06. O tamanho das bolas do handebol se diferencia de acordo com a idade dos alunos/praticantes da 

modalidade. Por exemplo, para a equipe feminina de 08 a 12 anos e para equipe masculina de 08 a 14 

anos a bola será do tamanho: 

A) 4 da I.H.F. 

B) 3 da I.HF. 

C) 2 da I.H.F. 

D) 1 da I.H.F. 

 

07. O professor Toninho aplicou em seus alunos a atividade de futebol descrita abaixo. Assinale qual 

fundamento da modalidade não está sendo trabalhada. 

“Utilizando apenas um lado do campo o aluno (A) deve sair próximo da linha do meio-campo e passar 

outro aluno (B) que estará́ defendendo seu “gol”. Após passar pelo defensor, o aluno A deverá então 

realizar o chute a gol de fora da área”. 

A) Passe. 

B) Condução. 

C) Finalização. 

D) Drible. 

 

08. Leia a descrição do fundamento saque do voleibol e a seguir assinale a alternativa que preencha a 

lacuna com a sua classificação. 

“O saque _________________________é realizado acima da cabeça. É dado com o corpo posicionado lateralmente 

para a quadra – foi uma adaptação do ataque de lado, largamente utilizado na década de 1940”. 

A) Tipo tênis. 

B) Por baixo. 

C) Balanceado. 

D) Jornada nas estrelas. 

 

09. Os jogos cooperativos são muito utilizados em atividades de recreação. Abaixo está descrito um 

deles. Assinale sua denominação. 

“Todos fazem um grande time onde todos jogam para superar um desafio. Na dança da cadeira 

cooperativa ninguém é eliminado, somente são retiradas as cadeiras, uma por vez, e, assim, os 

participantes terão que encontrar formas para que todos consigam se sentar. Há uma necessidade de que 

todos cooperem para que ninguém fique sem sentar-se”. 

A) Resultado coletivo. 
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B) Sem perdedores. 

C) Inversão. 

D) Semicooperativos. 

 

10. Preencha a lacuna corretamente. 

“Atualmente coexistem na área da Educação Física várias concepções, todas elas tendo em comum à 

tentativa de romper com o modelo _________________, fruto de uma etapa recente da Educação Física”. 

A) Mecanicista. 

B) Desenvolvimentista. 

C) Construtivista. 

D) Crítico. 

 

11. O músculo romboide é um dos músculos que participam de algumas ações no movimento da cintura 

escapular. Em qual movimento da cintura escapular abaixo o músculo romboide não age como motor 

primário? 

A) Elevação. 

B) Adução. 

C) Rotação inferior. 

D) Depressão. 

 

12. A atividade física de alta intensidade e curta duração, como na corrida de 100m ou natação de 25m, 

a energia provém quase que exclusivamente do: 

A) Sistema Glicolítico. 

B) Sistema ATP-PCR. 

C) Sistema Aeróbico. 

D) Sistema EPOC. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O pronome oblíquo átono ficará proclítico ao verbo por causa dos seguintes fatores que o atraem: 

I- Palavras de valor negativo (não, nunca, jamais, ninguém, nada, nem [= e nem]); 

II- Conjunção coordenativa alternativa; 

III- Verbo no gerúndio precedido da preposição “em”.  

Dois itens acima: 
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A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. “O quarto foi invadido de repórteres, de câmeras.”. É correto afirmar que os termos destacados 

exercem função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Vocativo. 

C) Aposto. 

D) Adjunto adnominal. 

 

ATENÇÃO: Com base na frase “o certo seria que a lei fosse para todos.”, responda as próximas duas 

questões: 

 

15. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima introduz uma: 

A) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

D) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 

 

16. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Pronome relativo. 

C) Partícula expletiva ou de realce. 

D) Pronome indefinido. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

17. A mesorregião do Oeste Catarinense é uma das seis mesorregiões do estado brasileiro de Santa 

Catarina. São cidades pertencentes à Mesorregião do Oeste Catarinense, exceto: 

A) Descanso.  

B) Princesa.  
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C) Monte Carlo.  

D) Campo Erê.  

 

18. Segundo a Lei Orgânica de Belmonte- SC, analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: 

“Art. 14 - O Poder ___________________ é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, 

representantes do povo, eleitos pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional, dentre cidadãos 

maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos.” 

A) Judiciário.  

B) Monarquio.  

C) Executivo.  

D) Legislativo. 

 

19. “Brasil atinge 8º lugar em ranking mundial de energia eólica. País acrescentou 2,022 GW de potência 

eólica ano passado e ultrapassou o Canadá no ranking mundial de capacidade instalada.” 

(Fonte adaptada: https:// https://g1.globo.com/ultimas-noticias/noticia/brasil>acesso em 15 de 

fevereiro de 2018) 

Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a 

energia eólica é produzida a partir: 

I - De uma reação denominada fissão. 

II - Da queima de combustível.  

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

20. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O rio Amazonas nasce na ______________________________ e é considerado o maior rio em extensão e volume 

de água do mundo.” 

A) Serra Dourada.  

B) Cordilheira do Atlas. 

C) Serra da Canastra.  

D) Cordilheira dos Antes. 


