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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

 

 

 

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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. De acordo com a Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 não é público-alvo do AEE: 

A) Alunos com deficiência. 

B) Alunos com transtornos globais do desenvolvimento. 

C) Alunos com altas habilidades/superdotação. 

D) Alunos afrodescendentes. 

 

02. Relacione as habilidades motoras fundamentais com as descrições corretas. Em seguida, assinale a 

alternativa que contém a ordem correta das respostas. 

I - Manipulação; 

II - Estabilidade; 

III - Locomoção. 

(__) - “Têm maior controle sobre a própria musculatura em oposição à gravidade”; 

(__) - “As crianças são capazes de explorar o potencial de seus corpos quando se movimentam no espaço”; 

(__) - “Dispõem de crescente habilidade no estabelecimento de contatos controlados e precisos com os 

objetos do seu ambiente”. 

A) II-III-I. 

B) I-II-III. 

C) III-I-II. 

D) I-III-II. 

 

03. Do treinamento desportivo geral, leia o trecho a seguir e preencha a lacuna corretamente. 

“A_____________________________________ treinamento não é uma parte isolada do todo, ou seja, o planejamento 

do treino, mas, sim, uma fase do processo de elaboração do planejamento e procura responder à 

necessidade de unir todas as variáveis, o que envolve um programa de preparação dos atletas”. 

A) Musculação no. 

B) Periodização do. 

C) Elaboração do. 

D) Corrida no. 

 

04. O trabalho desenvolvido por treinamento resulta em uma medida quantitativa que é denominada 

como carga. A carga apresenta-se em três conceitos diferentes, os quais estão listados abaixo. Contudo, 

uma das alternativas está errada. Assinale-a. 

A) Carga empírica. 
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B) Carga externa. 

C) Carga interna. 

D) Carga psicológica. 

 

05. A técnica do arremesso do peso pode variar de acordo com o nível de treinamento do atleta, além 

da sua preferência. Não é um estilo do arremesso do peso: 

A) Estilo lateral. 

B) O’ Brien. 

C) Fosbury Flop. 

D) Estilo rotacional. 

 

06. Em uma situação de lance livre do basquetebol o executante deverá saber a distância entre a linha 

do arremesso e a cesta. Essa capacidade recebe o nome de: 

A) Coordenação óculo-manual. 

B) Seleção imagem-campo. 

C) Precisão. 

D) Percepção espaço-temporal. 

 

07. Preencha a lacuna corretamente de acordo com os termos específicos utilizados na ginástica 

artística. 

“Chamamos de ___________________ as posições nas quais a linha dos ombros se encontra abaixo do aparelho”. 

A) Suspensão. 

B) Apoio. 

C) Equilíbrio. 

D) Parada. 

 

08. A professora Gislaine está montando uma equipe de handebol para suas alunas do 6º ano. Para os 

treinos ela utilizará a bola oficial da IHF tamanho: 

A) 2. 

B) 3. 

C) 1. 

D) 4. 

 

09. É uma ação tática defensiva individual do futebol: 

A) Marcação por zona. 



4 
 

B) Antecipação. 

C) Contra-ataque. 

D) Dispersão. 

 

10. Para jogos femininos de voleibol a rede terá altura de: 

A) 2,43m. 

B) 2,24m. 

C) 2,56m. 

D) 2,15m. 

 

11. Para trabalhar com recreação é preciso apresentar algumas características importantes. Abaixo 

estão listadas algumas. Porém, uma das alternativas não está correta. Assinale-a. 

A) Uma formação cultural ampla e profunda. 

B) Ação sociocultural voluntária. 

C) Desconfiança da rotina e do consumismo. 

D) Caráter passivo. 

 

12. Um aluno informa ao professor que está com “canelite” devido à prática esportiva em excesso. O 

termo canelite se refere a: 

A) Epicondilite lateral. 

B) Osso fraturado. 

C) Sí́ndrome do estresse na tí́bia medial. 

D) Concussão. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. “Queixa-se de todos os patrões.”. É correto afirmar que o termo “se” sublinhado exerce a seguinte 

função: 

A) Pronome relativo.  

B) Pronome reflexivo recíproco. 

C) Pronome apassivador. 

D) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

 

14. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula se encontra totalmente correto: 

A) Tua irmã é carinhosa, e doce, e meiga, e casta, e consoladora. 
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B) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. 

C) Não havia mais dúvidas, de que a vida dele era uma questão de dias. 

D) Ficou durante um bom tempo impressionado com o nome, do marido dela. 

 

15. “Tanto chorou que ficou doente dos olhos.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque classifica-se morfologicamente como ___________________________________. 

A) Conjunção comparativa. 

B) Conjunção consecutiva. 

C) Conjunção integrante. 

D) Pronome relativo. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-se as palavras 

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

A) “Chinês” 

B) “Osório”  

C) “Vintém”  

D) “Perdão” 

 

17. “Eles não sabem nada sobre o nosso passado.”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo destacado:  

A) Presente do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 

D) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Leia com atenção: 

I - Foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas;  

II - Com seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar foi um grande representante da 

Estética Surrealista; 

III - Na década de 30, produziu o melhor de sua obra: telas nas quais pessoas, animais, objetos e 

paisagens se fundem em composições insólitas. 
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Os itens acima fazem referência a: 

A) Leonardo da Vinci. 

B) Vincent Van Gogh. 

C) Pablo Picasso. 

D) Salvador Dalí.  

 

19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, o dever do Município com a educação 

será efetivado com a garantia de, exceto: 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

B) Profissionais na educação em número suficiente a demanda escolar. 

C) Condições físicas inadequadas para o bom funcionamento das escolas. 

D) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

 

20. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 

A ________________________________ é bastante complexa e muito variada nas suas características físicas 

e formas de ocupação humana. É a região que possui o maior número de estados da federação, e todos eles 

em contato com o Atlântico. 

A _______________________________, por sua localização quase toda ao sul do Trópico de Capricórnio, 

apresenta condições climáticas diferentes das do restante do país. 

O _______________________________ tem um enorme potencial turístico. A região mais visitada é o 

Pantanal, no Mato Grosso do Sul, também conhecida como Baixada, a maior área inundável do mundo, 

com uma diversidade de fauna e flora bastante rica. 

A) Região Norte / Região Sudeste / Sul.   

B) Região Nordeste / Região Sul / Centro-Oeste.  

C) Região Sul / Região Nordeste / Sudeste.  

D) Região Sudeste / Região Norte / Nordeste.   

 

 


