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Município de Itapiranga 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 03/2018 

 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Educação Física – Bacharelado em 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 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 Conhecimentos Específicos da área de atuação,  

Gerais da educação e Legislação 
 

01. Uma preocupaça o a ser entendida na iniciaça o esportiva e  o treinamento especializado precoce. 

Desse treinamento podem surgir aspectos negativos para as crianças envolvidas. Abaixo esta o listados 

alguns desses pontos negativos. Contudo, um deles na o e  verdadeiro. Assinale-o. 

A) A grande exige ncia em acompanhar a carreira competitiva, na maioria das vezes prejudica a 

formaça o escolar, ou seja, a criança tem uma formaça o escolar deficiente.  

B) O desenvolvimento da criança de maneira ainda mais abrangente em relaça o a s habilidades 

motoras. 

C) Reduzida participaça o social em atividades com aspecto lu dico, que e  indispensa vel no 

desenvolvimento da personalidade. 

D) Demanda de muitos hora rios para o treinamento dia rio. 

 

02. Quando a iniciaça o esportiva acontece de maneira “correta” na o se espera: 

A) O fomento ao desenvolvimento corporal, psí quico e social. 

B) A transmissa o de experie ncias e meios que fomentam a autovaloraça o e o reconhecimento de 

capacidades individuais pro prias, assim como, a influe ncia positiva sobre sua autoimagem e 

concepça o de vida. 

C) Permitir vive ncias coletivas e estimular a atuaça o social. 

D) Cercear as crianças no tempo livre, a fim de evitar leso es. 

 

03. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correspondente. 

“[...] Quando crianças são introduzidas, antes da fase pubertária, a um processo de treinamento planejado 

e organizado de longo prazo e que se efetiva em mínimo de três sessões semanais, com o objetivo do gradual 

aumento do rendimento, além de participação periódica em competições esportivas”. 

A) Treinamento especializado precoce. 

B) Iniciaça o esportiva. 

C) Atividade fí sica. 

D) Esporte. 

 

04. Ao iniciar no esporte, dois termos devem ficar bem claros aos participantes: te cnica e ta tica. Assinale 

a alternativa que apresenta a definiça o de ta tica. 
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A) E  uma capacidade senso-cognitiva que se baseia em processos psicofisiolo gicos, ou seja, captaça o 

e transmissa o das informaço es providas pelo meio, interpretaça o destas, elaboraça o de 

respostas tendo como base conhecimentos pre -adquiridos e execuça o da resposta mais 

adequada encontrada. 

B) E  a execuça o motora de uma necessidade encontrada durante uma determinada situaça o na 

partida. 

C) E  a interpretaça o, no tempo, espaço e situaça o, do meio instrumental operativo inerente a  

concretizaça o da resposta para a soluça o de tarefas ou problemas motores. Consiste, portanto, 

na melhor execuça o de um determinado gesto motor, com a ma xima economia de energia 

possí vel. 

D) Representa todo um reperto rio de gestos, desenvolvidos individualmente, de acordo com a 

especificidade da aça o no jogo, sendo este fruto da histo ria e da evoluça o de cada jogo esportivo 

coletivo e baseado na experie ncia acumulada e continuamente enriquecida pelas geraço es 

precedentes de desportistas. 

 

05. O me todo desportivo generalizado tem como objetivo principal: 

A) Promover o conceito de esporte para todos. 

B) Conhecer os esportes coletivos. 

C) Iniciar os alunos nos diferentes esportes. 

D) Vivenciar os esportes individuais. 

 

06. Leia a regra infraça o de impedimento do futebol descrita abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 

incorreta. 

Um jogador em posição de impedimento no momento em que a bola for jogada ou tocada por um 

companheiro de equipe só deve ser punido se participar ativamente do jogo: Interferindo no jogo ao jogar 

ou tocar na bola, passada ou tocada por um companheiro ou interferindo em um adversário de uma das 

seguintes maneiras: 

A) Impedindo um adversa rio de jogar ou de poder jogar a bola ao obstruir claramente sua linha de 

visa o. 

B) Na o disputando a bola com o adversa rio. 

C) Tentando claramente jogar a bola que se encontre pro xima de si e quando essa aça o causar 

impacto no adversa rio. 

D) Praticando uma aça o o bvia que tenha impacto claro na possibilidade de o adversa rio jogar a bola. 

 

07. Do futebol, preencha a lacuna corretamente. 
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“Um gol será marcado quando a bola transpuser _________________ a linha de meta, entre os postes e por 

baixo do travessão, desde que nenhuma infração às Leis do Jogo tenha sido previamente cometida pela 

equipe a favor da qual o gol seja marcado”. 

A) Metade. 

B) Um quarto. 

C) Parcialmente. 

D) Completamente. 

 

08. O lançamento do dardo tem variaço es de empunhaduras de acordo com a prefere ncia do atleta. 

Abaixo esta o listadas algumas empunhaduras, contudo uma delas esta  errada. Assinale-a. 

A) Empunhadura tipo garfo. 

B) Empunhadura tipo martelo. 

C) Empunhadura finlandesa. 

D) Empunhadura americana. 

 

09. O comprimento oficial de uma pista de atletismo e : 

A) 200m. 

B) 400m. 

C) 600m. 

D) 800m. 

 

10. A quadra de jogo do basquetebol oficial tera  dimensa o de: 

A) 28m de comprimento e 15m de largura. 

B) 18m de comprimento e 09m de largura. 

C) 40m de comprimento e 20m de largura. 

D) 34m de comprimento e 17m de largura. 

 

11. Os sistemas de ataques do basquetebol esta o representados em: 

A) Posicionado e contra-ataque. 

B) Combinado, contra-ataque e misto. 

C) Contra-ataque e individual. 

D) Pressa o, zona e combinado. 

 

12. Preencha a lacuna de acordo com os fundamentos do basquetebol. 
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“________________________é o movimento de uma bola viva provocado por um jogador que controla esta bola 

e lança, tapeia ou rola no piso ou deliberadamente lança a bola contra a tabela”. 

A) Um passe. 

B) Uma defesa. 

C) Um drible. 

D) Uma empunhadura. 

 

13. Na o e  um fundamento do handebol: 

A) Recepça o. 

B) Passe. 

C) Empunhadura. 

D) Finta. 

 

14. Leia o trecho abaixo e assinale a que se refere no handebol. 

“[...] É uma linha tracejada a 3 metros de distância da linha da área de gol”. 

A) Linha central. 

B) Linha de limitaça o do goleiro. 

C) Linha de 7 metros. 

D) Linha de tiro livre. 

 

15. O 5º set no voleibol sera  vencido caso, com uma diferença de dois pontos, uma equipe alcance: 

A) 25 pontos. 

B) 21 pontos. 

C) 15 pontos. 

D) 11 pontos. 

 

16. Ao elaborar um planejamento ta tico e  preciso levar em consideraça o algumas caracterí sticas da 

equipe. Sendo assim, assinale a alternativa que dificultara  uma formaça o ta tica vencedora.  

A) Alta capacidade te cnica. 

B) Melhor raciocí nio ta tico. 

C) Diferenças individuais desconhecidas. 

D) Condiça o fí sica apurada. 

 

17. No sistema ta tico defensivo do voleibol conhecido como recepça o em “W” apenas um jogador na o 

participa. Qual e  esse jogador? 
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A) O lí bero. 

B) O levantador. 

C) O sacador. 

D) O atacante. 

 

18. Os jogadores da linha de defesa no voleibol devera o estar nas seguintes posiço es no iní cio do set: 

A) 4 (frente-esquerda), 3 (frente-central) e 2 (frente-direita). 

B) 5 (traseira-esquerda), 6 (traseira-central) e 1 (traseira-direita).  

C) 5 (frente-esquerda), 4 (frente-central) e 3 (frente-direita).  

D) 6 (traseira-esquerda), 1(traseira-central) e 2 (traseira-direita). 

 

19. De acordo com as fases do desenvolvimento motor, leia o trecho a seguir e assinale a alternativa 

correspondente. 

“O movimento torna-se uma ferramenta aplicada a uma série de atividades de movimento complexas para 

a vida diária, recreação e resultados esportivos. Esse é o período em que as habilidades de estabilidade, 

locomoção e manipulação são progressivamente refinadas, combinadas e reelaboradas para uso em 

situações de crescente demanda. Os movimentos fundamentais de pular e saltar, por exemplo, agora podem 

ser aplicados a atividades de pular corda, realizar danças folclóricas e executar saltos triplos (pular-andar-

saltar) do atletismo”. 

A) Fase do movimento fundamental. 

B) Fase do movimento rudimentar. 

C) Fase do movimento reflexo. 

D) Fase do movimento especializado. 

 

20. O esta gio de transiça o no estudo do desenvolvimento motor compreende a faixa eta ria entre: 

A) Sete e oito anos. 

B) Onze e treze anos. 

C) Cinco e seis anos. 

D) Um e tre s anos. 

 

 


