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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

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. Do Estatuto da Criança e do Adolescente preencha a lacuna corretamente. 

“Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da _____________________ no acesso a ações 

e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”. 

A) Liberdade. 

B) Equidade. 

C) Fraternidade. 

D) Inclusão. 

 

02. Segundo a LDB o ensino superior compõe: 

A) A educação básica. 

B) O ensino médio. 

C) A educação escolar. 

D) O ensino fundamental. 

 

03. Ao se pautar a avaliação na Educação Física tradicional ou esportivista, tem-se uma avaliação: 

A) Qualitativa.  

B) Processual. 

C) Abrangente. 

D) Quantitativa. 

 

04. Leia a descrição de uma estratégia utilizada na Educação Física e assinale a alternativa 

correspondente. 

“[…] pode se dar com a organização de grupos com gêneros diferentes e com “pares avançados”, formados 

por alunos com diferentes níveis de habilidade”. 

A) Coeducação. 

B) Atividades paralelas. 

C) Coordenação consensual de condutas. 

D) Registro de conceitos. 

 

05. A seguir está descrito um dos princípios que norteiam a Educação Física baseado no 

documento referencial da Educação Nacional. Assim, preencha a lacuna corretamente. 
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“A sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e aprendizagem e avaliação tem como meta 

a ___________________do aluno na cultura corporal de movimento, por meio da participação e reflexão 

concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico da área de seleção entre indivíduos aptos e 

inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização exacerbada do desempenho e da eficiência”. 

A) Diversidade. 

B) Manipulação. 

C) Inclusão. 

D) Liberdade. 

 

06. No processo ensino-aprendizagem a relação professor X aluno deve ser pautada na reciprocidade e 

na construção do conhecimento. Assim o professor deverá: 

I - Levar em conta as contribuições dos alunos no início e durante as atividades; 

II - Estabelecer metas inalcançáveis; 

III - Promover canais de comunicação entre professor/aluno, aluno/aluno; 

IV - Avaliar o aluno conforme o resultado, apenas. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

07. Não é um exemplo de ação que utiliza o sistema energético anaeróbio? 

A) Sprint de 10 segundos. 

B) Tacada de golfe. 

C) Bloqueio do voleibol. 

D) Deslocamento 1500m. 

 

08. Preencha a lacuna corretamente. 

“Dentre as funções do sistema musculoesquelético, a mais importante é ____________________, que gera força 

para a sustentação postural e para a locomoção. É um processo bastante complexo que envolve sistema 

nervoso, sistema circulatório, sistemas de produção de energia e diversos tipos de proteínas. Daí́ ́ a 

importância de ser bem conhecida, pois é preciso conhecer o estímulo dado à fibra muscular e como ela 

responde para que tenhamos um treinamento eficiente e seguro”. 

A) A contração muscular. 

B) A extensão muscular. 
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C) O alongamento muscular. 

D) O encurtamento muscular. 

 

09. Os esportes podem ser classificados quanto: tipo de esporte; participação; espaço. O voleibol, 

respectivamente, está representado em: 

A) Oposição; alternativa; separado. 

B) Cooperação e oposição; alternativa; separado. 

C) Cooperação; comum; simultânea. 

D) Oposição; comum; simultânea. 

 

10. Relacione os termos utilizados no basquetebol com suas definições e, em seguida, assinale a 

alternativa que contém a ordem correta das resposta, de cima para baixo: 

I - Força de sprint. 

II - Força de salto. 

III - Força de resistência. 

(__)- Importante para os rebotes e para arremessos como o jump e a bandeja. 

(__)- Fundamental para deslocamentos constantes, acelerações e mudanças de direção. 

(__)- Condição necessária para a manutenção da qualidade dos gestos técnicos durante toda a partida. 

A) II-I-III. 

B) I-II-III. 

C) III-II-I. 

D) I-III-II. 

 

11. A descrição abaixo refere-se a que posição básica da ginástica? 

“[...] caracteriza-se pela flexão do quadril e extensão dos joelhos”. 

A) Posição grupada. 

B) Posição afastada. 

C) Posição estendida. 

D) Posição carpada. 

 

12. A descrição abaixo refere-se a qual classe de alavancas? 

“São caracterizadas pelo fato do fulcro estar localizado entre a força motriz e a resistência. No corpo 

humano, tais alavancas podem ser exemplificadas pela movimentação dos músculos agonistas e 

antagonistas nas direções opostas em relação a uma articulação”. 

A) Interpotente. 
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B) Interfixa. 

C) Interresistente. 

D) Intercalar. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 

D) Porquê. 
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17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 
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20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


