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Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 003/2018 

 

 

 

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. Preencha a lacuna corretamente baseando-se no Art. 2º da Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009. 

“[...] O AEE tem como função ______________________________ ou suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua 

plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem”. 

A) Complementar. 

B) Custear.  

C) Subsidiar. 

D) Padronizar. 

 

02. A respeito da marcha atlética não é correto afirmar que: 

A) A perna que avança deverá estar estendida, de modo que não haja flexão do joelho, do primeiro 

contato com o solo até a posição ereta vertical.  

B) A saída ocorre nos mesmos moldes das provas de longa distância, ou seja: saída alta e sob a voz 

de comando: “às suas marcas” e tiro de largada. 

C) O competidor pode ser advertido por cada árbitro uma única vez; quando, na opinião de três 

árbitros, o movimento não se encaixar na definição da marcha, o atleta será desqualificado. 

D) A progressão de passos deve provocar uma manutenção na fase de balanço dos pés, ou seja, o pé 

que avança não deve tocar o solo antes que o pé posterior deixe o terreno. 

 

03. Ao ministrar o basquetebol na aula de Educação Física o professor Igor atenderá as categorias de 

conteúdo. Na categoria conceitual ele abordará as regras e uma delas está descrita da seguinte maneira. 

“O aluno A está em posse da bola e tenta um arremesso que bate na tabela e volta, ou seja, rebote. O aluno 

B, que é da outra equipe, pega a bola e sua equipe terá um “tempo” para realizar um arremesso na cesta 

da equipe adversária”. 

Essa regra é a regra de: 

A) 24 segundos. 

B) 08 segundos. 

C) 14 segundos. 

D) 03 segundos. 

 

04. A posição grupada utilizada na ginástica artística está descrita em: 

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

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

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

apresentando duas opções: afastamento anteroposterior e afastamento lateral. 

 

05. A tática utilizada por equipes no handebol poderão definir um campeonato. Os jogadores ocupam 

espaços em função das linhas e zonas da quadra. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa 

corretamente. 

“Espaço compreendido entre a linha da área de tiro livre e a linha da área de gol (6 metros). Esse espaço é 

ocupado pelos jogadores “de finalização””. 

A) Ponta esquerda. 

B) Central. 

C) Segunda linha ofensiva. 

D) Primeira linha ofensiva. 

 

06. A respeito do arremesso lateral no futebol não é correto:  

A) O executante deve estar de frente para o campo de jogo. 

B) O jogador deverá estar com parte dos dois pés sobre a linha lateral ou fora de campo. 

C) O arremesso será confirmado caso jogador efetuá-lo com as duas mãos vindo de trás e sobre a 

cabeça. 

D) Pode ser marcado um gol diretamente de um arremesso lateral. 

 

07. Leia o trecho abaixo e a seguir assinale a alternativa que apresenta a qual ação do voleibol se refere 

a descrição. 

“[…] ultrapassam os padrões técnicos estabelecidos, por isso são variáveis e apresentam, em algumas 

situações, diferenças de estilo. Foram desenvolvidos a partir das evoluções técnicas e táticas e também 

como adaptação às alterações das regras. Podem ser aplicados em todas as situações de jogo”. 

A) Saques. 

B) Manchetes. 

C) Recursos. 

D) Mergulhos. 

 

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

“Cada fibra muscular tem uma ou várias placas motoras. Ao conjunto do corpo celular do motoneurônio, 

situado no corno anterior da medula, seu motoaxônio e as fibras musculares esqueléticas inervadas por 

aquele axônio dá-se o nome de ____________________”. 
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A) Unidade motora. 

B) Cisternas terminais. 

C) Placa motora. 

D) Junção neuromuscular. 

 

09. A faixa etária de 11 a 13 anos, aproximadamente, compreende a fase do movimento: 

A) Fundamental. 

B) Especializado. 

C) Reflexo. 

D) Rudimentar. 

 

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

“[…] Uma contração com velocidade constante por toda a amplitude de movimento. O trabalho 

______________________ necessita de equipamento especial, desenvolvido para permitir a velocidade constante 

da contração independentemente da carga. Durante o movimento, um atleta realiza contrações 

concêntricas e excêntricas, enquanto o aparelho oferece uma resistência igual à força gerada pelo atleta”. 

A) Isolante. 

B) Isocinético. 

C) Isométrico. 

D) Isotônico. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. “Alcançou pela docilidade a estima de todos.”. Com base na oração, é correto afirmar que: 

A) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo indireto. 

B) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo direto e 

indireto. 

C) A frase está incorreta, pois no sentido de “conseguir (coisa desejada ou pedida); obter” é 

incorreto empregar o verbo “alcançar”. 

D) Não há erro de regência verbal, pois na acepção de “conseguir o que se pretende” o verbo 

“alcançar” é verbo intransitivo. 

 

12. “Que bela homenagem ele fez a você”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo 

sublinhado. 

A) Pretérito perfeito do indicativo. 
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B) Imperativo afirmativo. 

C) Presente do subjuntivo. 

D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

13. Sobre os pronomes de tratamento, analise algumas regras: 

I - Os pronomes de tratamento são pronomes que se referem à 2.ª pessoa do discurso. Entretanto, 

exigem a concordância verbal na 3.ª pessoa. Ademais, devem também ficar na 3.ª pessoa todos os 

elementos que a tais pronomes se refiram; 

II - Tais fórmulas de tratamento só são consideradas pronomes de tratamento quando vêm 

antecedidas de “Sua” ou “Vossa”. Desprovidas de tais partículas, tornam-se, no mais das vezes, meros 

“substantivos femininos” ou “adjetivos”; 

III - Emprega-se “Sua” quando nos referimos à pessoa. Por outro lado, empregamos “Vossa” quando 

nos dirigimos à pessoa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Os pronomes de tratamento “Vossa Magnificência, Vossas Magnificências” são empregados para: 

A) Reis e rainhas. 

B) Cardeais. 

C) Reitores. 

D) Juízes. 

 

15. “O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo, para a elucidação do crime.”. Com base na frase, 

é correto afirmar que: 

A) Nela não há erros de pontuação. 

B) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa por vírgula o nome do seu 

complemento. 

C) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se deve empregar a vírgula entre o sujeito e o 

seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. 

D) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa o nome do(s) seu(s) adjunto(s). 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, ao Município é vedado: 

I - Criar distinções entre brasileiros; 

II - Recusar fé aos documentos públicos; 

III - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 

justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Insolência à liberdade e indiferença à tolerância. 

C) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

18. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como: 

A) Independência do Brasil.  

B) Dia Nacional da Consciência Negra.  

C) Proclamação da República. 

D) Dia Nacional do Índio.  

 

19. De acordo com a Lei no 10.639/03, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre: 

A) Inglês e Literatura.  

B) Artes e Astrologia.  

C) Geografia e Educação Física.  

D) História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 
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(__) - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

(__) - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

(__) - Os órgãos e entidades nacionais de educação. 

A) F-F-V. 

B) V-F-F. 

C) V-V-F. 

D) V-F-V.  

 

 


