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Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Educação Física - NASF 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. Baseando-se na Portaria nº 154 de Janeiro de 2008, a respeito da criação do NASF, não é correto 

afirmar que: 

A) Tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como 

sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e 

o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. 

B) São constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 

atuem em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da Família - ESF, compartilhando as 

práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio 

às equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado. 

C) Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários 

do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da 

Família - ESF. 

D) Os NASF se constituem em porta de entrada do sistema, e devem atuar de forma independente 

à rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas. 

 

02. A Portaria nº 3.124 de 28/12/2012 do Ministério da Saúde refere-se a(ao): 

A) Aprovação da Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 

normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

B) Criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. 

C) Redefinição dos parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações 

específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências. 

D) Estabelecimento das diretrizes e bases da educação nacional. 

 

03. Abaixo estão listadas algumas diretrizes dos NASF para atuação do profissional de Educação Física. 

Contudo, uma dessas diretrizes está errada. Assinale-a. 

A) Fortalecer e promover o direito constitucional ao lazer. 

B) Primar por intervenções que favoreçam a individualidade mais que a coletividade. 

C) Desenvolver ações que promovam a inclusão social e que tenham a intergeracionalidade, a 

integralidade do sujeito, o cuidado integral e a abrangência dos ciclos da vida como princípios 

de organização e fomento das práticas corporais/atividade física. 
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D) Divulgar informações que possam contribuir para adoção de modos de vida saudáveis por parte 

da comunidade. 

 

04. O sistema nervoso autônomo não conduz impulsos do sistema nervoso central para: 

A) Os músculos esqueléticos. 

B) O músculo cardíaco. 

C) Os músculos lisos. 

D) As glândulas. 

 

05. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Uma parede muscular sólida e espessa separa os lados esquerdo e direito do coração. As valvas 

atrioventriculares (direita e esquerda) no coração permitem um fluxo unidirecional do sangue do átrio 

direito para o ventrículo direito através ______________________________ e do átrio esquerdo para o ventrículo 

esquerdo através ______________________________.” 

A) Do septo interventricular / da valva tricúspide. 

B) Da valva mitral /do disco intercalado. 

C) Da valva tricúspide / da valva mitral. 

D) Do disco intercalado / do septo interventricular. 

 

06. Os esportes podem ser classificados quanto ao tipo, espaço e participação. Assinale a alternativa que 

corresponde respectivamente à classificação do basquetebol. 

A) Cooperação e oposição, comum e simultânea. 

B) Oposição, separado e alternativa. 

C) Cooperação, separado e alternativa. 

D) Comum, simultânea e cooperação e oposição. 

 

07. Não é uma habilidade motora básica do atletismo: 

A) Marchar. 

B) Saltar. 

C) Lançar. 

D) Rolar. 

 

08. Leia a descrição do jogo cooperativo, que é muito utilizado na recreação, abaixo e a seguir assinale 

a alternativa correta. 
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“Atividade que permite duas ou mais equipes. Há traços fortes de cooperação entre os jogadores. A 

motivação está em realizar metas comuns que necessitam do esforço coletivo. Um exemplo, o cabo de 

guerra cooperativo, ou também chamado de cabo da paz, coloca-se um lenço no centro da corda e desenha-

se no centro do local do jogo um círculo no chão. Cada grupo fica de frente, de cada lado do lenço. O objetivo 

é puxar a corda e equilibrar as forças de forma que o lenço não saia do centro”. 

A) Inversão. 

B) Semicoopetativos. 

C) Resultado coletivo. 

D) Gincana. 

 

09. O trecho abaixo é a descrição de um dos princípios do treinamento desportivo. Assinale a alternativa 

correspondente. 

“A perda das adaptações fisiológicas e de desempenho, chamada destreinamento, ocorre rapidamente 

quando uma pessoa encerra sua participação na atividade física regular. Apenas 1 ou 2 semanas de 

destreinamento acarretam redução na capacidade tanto metabólica quanto de realização do exercício, e 

muitos aprimoramentos induzidos pelo treinamento são perdidos completamente em alguns meses”. 

A) Destreinamento. 

B) Reversibilidade. 

C) Sobrecarga. 

D) Adaptação. 

 

10. A posição carpada utilizada na ginástica artística está descrita em: 

A) Caracteriza-se pela flexão do quadril e extensão dos joelhos. 

B) Caracteriza-se pela ausência de ângulos nas articulações do quadril e joelhos. 

C) Caracteriza-se pela flexão das articulações do quadril e joelhos. 

D) Caracterizada pelo afastamento das pernas; quando alcança os 180°, é chamada de espacato, 

apresentando duas opções: afastamento anteroposterior e afastamento lateral.  

 

11. Preencha a lacuna do trecho abaixo de acordo com os fundamentos do futebol. 

“[...] ato de ludibriar o adversário visando se livrar de sua marcação e facilitar a execução de outras ações. 

O ____________________ pode ser realizado tocando a bola com qualquer parte do corpo permitida pela regra.” 

A) Passe. 

B) Lançamento. 

C) Domínio. 

D) Drible. 
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12. Em relação à rede no voleibol é correto afirmar que: 

A) Tanto para o masculino, quanto para o feminino, a altura da rede é a mesma. 

B) Sua parte superior é ajustada a 2,43 metros do solo para os homens e 2,24 metros para as 

mulheres. 

C) Sua parte superior é ajustada a 2,24 metros do solo para os homens e 2,43 metros para as 

mulheres. 

D) A altura da rede vai depender da dimensão do espaço onde ocorrerá a partida. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 
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13. “...estudaram 843 galáxias de todos os tipos (...)” (linha 15). Caso a pessoa utilizada para tratamento 

na frase retirada do texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o 

modo verbal, sua reescrita correta seria: 

A) “...estudaste 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

B) “...estudavas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

C) “...estudas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

D) “...estudarias 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

 

14. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, assinale a alternativa incorreta. 

A) O verbo “ficam” (linha 3) está corretamente empregado, pois faz referência à palavra “Elas” 

(linha 3), no plural. 

B) As aspas utilizadas nas linhas 1 e 2, estão corretamente empregadas, pois utiliza-se aspas, neste 

caso, para salientar palavras de outras línguas – estrangeirismos – usadas dentro de um período. 

C) O travessão utilizado na linha 19 está corretamente empregado, pois se utiliza travessão, neste 

caso, para destacar, enfaticamente, a parte final de um enunciado. 

D) As vírgulas utilizadas para isolar o termo “mas” (linha 9), está corretamente empregada, pois 

isola o vocativo. 

 

15. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do texto, é correto afirmar que: 

“Pesquisa publicada nesta segunda-feira na "Nature Astronomy" mostra que as galáxias crescem mais...” 

(linhas 1 e 2). 

A) Retoma uma preposição e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como conjunção integrante, não possuindo, portanto, função sintática própria. 

D) Poderia ser corretamente substituída por “as quais”, sem quaisquer outras alterações no 

período. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-

se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 

A) “galáxias” (linha 2). 

B) “também” (linha 3). 

C) “direções” (linha 10). 

D) “conclusões” (linha 14). 
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17. Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pelo qual a palavra “astrônomos” (linha 14) 

é acentuada: 

A) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

B) A palavra “astrônomos” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “o”, seguidos, ou não, de “s”, marcam-se com 

acento circunflexo quando na sílaba tônica figuram “a”, “e”, “o” abertos, “i” ou “u”. 

D) Põe-se o acento circunflexo no “e” e no “o” tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Nos séculos XVII e XVIII, a expansão territorial do Brasil foi impulsionada pelas bandeiras. Os 

bandeirantes entraram para o interior do Brasil, explorando e conquistando territórios. Neste contexto, 

várias vilas foram fundadas, favorecendo a ocupação destas regiões. Em relação à ocupação territorial 

no sul do Brasil: 

A) A principal atividade era a produção de açúcar, e a grande parte dos engenhos estava instalada 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

B) A criação de gado para o abastecimento de carne para regiões auríferas fez com que várias vilas 

e cidades se desenvolvessem na região interior do sul do Brasil. 

C) Os bandeirantes se concentraram em cidades fundadas na região litorânea do Brasil, e não 

desenvolveram atividades econômicas que contribuíssem para a ocupação do Sul do Brasil. 

D) A principal atividade era a extração de minérios, e grande parte das jazidas estavam instaladas 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

 

19. As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com 

o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No 

total são 8 (oito) metas, dentre elas: 

A) Acabar com a corrupção e melhorar a saúde das gestantes. 

B) Direito ao ensino superior e qualidade de vida. 

C) Igualdade entre sexos e direito universal ao voto. 

D) Acabar com a fome e a miséria e reduzir a mortalidade infantil. 

 

20. “O governador Raimundo Colombo (PSD) entregou na tarde desta quinta-feira ao presidente da 

Assembleia Legislativa, Aldo Schneider (MDB), a carta em que renuncia ao mandato após sete anos à frente 

do Executivo catarinense.” 

(Adaptado Correio Catarinense, 05/04/2018) 
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O motivo da renúncia de Raimundo Colombo foi: 

A) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Senador. 

B) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Federal. 

C) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Presidente. 

D) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Estadual. 

 

 


