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Município de Mondaí 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 02 

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 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 Constituição Federal é dever do Estado com a Educação garantir, exceto: 

A) Acesso aos menores níveis do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um. 

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria. 

C) Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

D) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.  

 

02. O capítulo II do ECA diz respeito do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Não é um aspecto 

que compreende esse capítulo: 

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

B) Opinião e expressão. 

C) Crença e culto religioso. 

D) Participar da vida familiar e comunitária, desde que seja considerado um indivíduo do bem. 

 

03. A LDB diz que o ensino fundamental e médio terá no mínimo: 

A) Cem dias úteis no ano. 

B) Trezentos dias letivos no ano. 

C) Duzentos dias letivos no ano. 

D) Quatrocentos dias úteis no ano. 

 

04. É uma prova de campo no atletismo: 

A) Salto em distância. 

B) Corrida de revezamentos. 

C) Corrida com obstáculos. 

D) Marcha atlética. 

 

05. O trecho abaixo refere-se a uma prova do atletismo. Leia-o e preencha lacuna corretamente. 

“Partindo de uma posição estacionária, de costas para o setor de queda e dentro da parte posterior do 

círculo do setor de _____________________________, com as pernas afastadas, o lançador realiza a empunhadura 

segurando o implemento com as falanges distais de sua mão dominante (com exceção do polegar, que o 

apoia lateralmente), sem tocá-lo com a palma da mão, enquanto o braço contrário permanece estendido 
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ou em semiflexão à frente do corpo. A partir dessa posição, o atleta iniciará os balanceios, movimentando 

o implemento de um lado para o outro, com o intuito de preparar-se para a realização do(s) giro(s) e do 

lançamento propriamente dito. Normalmente, isso ocorre de duas maneiras, e o atleta definirá um dos 

movimentos a seguir, executando-o duas ou três vezes: • Movimento em oito: a partir da semiflexão de 

ambas as pernas, o atleta (destro) transferirá o peso do corpo para a perna esquerda, ao mesmo tempo 

que faz o movimento balanceado do braço direito para o lado esquerdo. Na sequência, o peso do corpo é 

transferido para a perna direita, enquanto o movimento de balanceio dos braços levará o implemento 

para o mesmo lado, descrevendo uma espécie de “oito deitado” à frente do corpo. Cabe ressaltar que o 

implemento estará em cima da palma da mão, quando estiver do lado esquerdo, e embaixo dela, quando 

passar para o lado direito.  • Sobre o ombro contrário à mão de lançamento: com as pernas em semiflexão, 

o atleta (destro) transferirá o peso do corpo para a perna esquerda, levando o implemento sobre o ombro 

esquerdo. No retorno do balanceio, o atleta executará a rotação do tronco e transferência do peso do corpo 

para a direita, levando o implemento para trás antes de reiniciar o balanceio”. 

A) Arremesso do peso. 

B) Lançamento do disco. 

C) Lançamento do martelo. 

D) Lançamento do dardo. 

 

06. Não é uma capacidade motora condicional básica do basquetebol: 

A) Força. 

B) Resistência. 

C) Velocidade. 

D) Ritmo. 

 

07. A força é muito importante para as ações dos jogadores de basquetebol durante uma partida. Leia o 

trecho abaixo e assinale a que força o trecho se refere. 

“[...] importante para os rebotes e para arremessos como o jump e a bandeja”. 

A) Força de Sprint. 

B) Força atuante. 

C) Força de salto. 

D) Força de resistência. 

 

08. O trecho a seguir refere-se a qual fundamento do handebol? Preencha a lacuna corretamente. 
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“É a maneira de enviar e dirigir a bola ao companheiro, de forma correta, com finalidade de facilitar a 

continuidade do jogo. ________________________, junto com a recepção, é considerado elemento fundamental 

na condução da bola, entre os companheiros e na preparação da finalização”. 

A) O drible. 

B) A condução. 

C) O passe. 

D) A empunhadura. 

 

09. No handebol um time-out não será obrigatório quando: 

A) Houver substituições em uma das equipes. 

B) Um tempo técnico for concedido. 

C) Houver um sinal de apito do cronometrista ou do Delegado Técnico. 

D) Uma exclusão por 2 minutos ou uma desqualificação for aplicada. 

 

10. O fundamento condução no futebol pode ser classificado tanto pelo sua trajetória, quanto pela sua 

execução. Em relação a trajetória, está representada em: 

A) Face interna. 

B) Sinuosa. 

C) Solado. 

D) Face externa. 

 

11. A quadra de jogo do voleibol tem dimensões de: 

A) 18 metros X 09 metros. 

B) 03 metros X 03 metros. 

C) 20 metros X 10 metros. 

D) 15 metros X 07 metros. 

 

12. O trecho abaixo refere-se a qual ação do voleibol? Preencha a lacuna corretamente. 

“É o momento mais espetacular do voleibol e em geral encerra um rali. Assim como o chute ao gol do 

futebol, ____________________enche os olhos do praticante, fazendo com que os iniciantes já demonstrem 

preferência pela função de atacante à de levantador, além de muitas vezes negligenciar a defesa”. 

A) O bloqueio. 

B) A manchete. 

C) A cortada. 

D) O toque. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Não deveria ser acentuada a seguinte palavra: 

A) Cômodo. 

B) Também. 

C) Asteróide. 

D) Sifá. 

 

14. Sobre o imperativo, é incorreto afirmar: 

A) É um tempo verbal e não um modo verbal.   

B) Expressa ordem, conselho, convite, súplica, pedido. 

C) Fala-se diretamente a um interlocutor. 

D) Habitualmente são usadas apenas as pessoas que indicam os ouvintes. 

 

15. Para separar termos da mesma função (termos coordenados) usa-se: 

A) Reticências. 

B) Vírgula. 

C) Travessão. 

D) Aspas. 

 

16. Está incorreto quanto à concordância: 

A) Ela tem irmão e primo pequeno. 

B) As nossas meninas são mais felizes. 

C) É necessária muita paciência. 

D) O aluno resolveu mesmos os problemas. 

   

17. Não corresponde a sinônimos: 

A) Fulgurante – Brilhante. 

B) Ventura – Felicidade. 

C) Ansioso – Aflito.  

D) Fugaz – Odor. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização de látex para 

produção da borracha foram atividades basilares da economia: 

A) Ciclo da Borracha.  

B) Ciclo da Saraiva.  

C) Revolução Látex.  

D) Revolução Amazônica.  

 

19. Em 1889 houve a Proclamação da República, banimento da Família Imperial e formação de um 

Governo Provisório chefiado por: 

A) Floriano Peixoto.  

B) Prudente de Morais.  

C) Deodoro da Fonseca.  

D) Campos Sales.  

 

20. Leia com atenção: 

I - É formada por 7 (sete) Unidades de Federação; 

II - Os planaltos da região são formados principalmente pelos Planaltos das Guianas, onde sua 

origem está nos escudos cristalinos e se estende até a divisa do Brasil com a Venezuela e as Guianas; 

III - Também é nessa região que se pode encontrar o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina.  

Os itens acima fazem referência a seguinte Região Brasileira:  

A) Região Nordeste.  

B) Região Centro-oeste.  

C) Região Sudeste.  

D) Região Norte.  

 

 


