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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - SC 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2016 
Início 09 horas 

 

PROVA – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-resposta, único e 
insubstituível. Confira o seu nome. 

 
2. Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 
PROVA SERÁ ANULADA. Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
3. Este caderno de prova contém 25 questões, todas com quatro alternativas. Para cada questão existe apenas 
UMA resposta certa. Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. Preencha 
totalmente o círculo como no exemplo. NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA. 

             Ex.      
    
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 

 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar certa. A 
interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
6. Durante a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das questões apresentadas. 
Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato deverá apresentá-lo em tempo hábil no Protocolo na 

Prefeitura Municipal de Bom Retiro. 
 
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de prova (de n. 1 a n. 25). A resposta 
deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. Na correção do Cartão Resposta, será 
atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma alternativa marcada ou emenda 
ou rasura, ainda que legível. 
 
8. Na página de número 1, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu gabarito. Recorte-a e 
leve-a consigo. 
 
9. A duração da prova é de três horas. A saída do candidato só será permitida depois de transcorrida uma hora do 

início da mesma. Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último 
deles entregue sua prova, assinando termo respectivo. 
 
10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 04 de dezembro, após as 16 (dezesseis) horas, no sítio da 
Prefeitura Mun. de Bom Retiro www.bomretiro.sc.gov.br e na Prefeitura. O resultado NÃO será fornecido por 

telefone. 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné.   

 

. Recorte-o e leve-o consigo. . . . .  . . .  
FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

             
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

             
 
O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bomretiro.sc.gov.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
 
▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A concordância verbal está correta, EXCETO em: 

A) Tem havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano 

B) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das ficções projetadas em nossas 

telas, múltiplos e ágeis devaneios se processariam. 

C) Fazem dez anos que não o vejo. 

D) Não seriam ainda sete horas, e já havia muitas pessoas que aguardavam o início do 

expediente. 

 

 

▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

“Nesse campo ___________ muitas teorias, algumas __________ apresentadas do 

que outras, mas não perfeitas”. 

A) existe / mais bem. 

B) existem / melhores. 

C) existem / mais bem. 

D) existe / melhor. 

 

 

▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Não há erro de regência em: 

A) Que horas você telefonou? 

B) Essa será a conclusão que o presidente chegará. 

C) Preferia brincar a trabalhar. 

D) Os tolos admiram e obedecem os velhacos. 

 

 

▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome de tratamento na frase 

“S.S. visitou vários países” inclusive ao Brasil, o pronome de tratamento refere-se: 

A) Ao Prefeito. 

B) A um rei. 

C) A um príncipe. 

D)  Ao papa. 
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MATEMÁTICA 
 

 

▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pedro tinha R$ 880,00 e gastou 2/5 com empréstimos e a metade do que tinha com 

alimentação. Desse modo, o valor que sobrou para Pedro foi: 

A) R$ 352,00  

B) R$792,00  

C) R$88,00 

D) R$8,80 

 

 

▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O valor à vista de um produto é R$ 230,00 e Ana o comprou por R$ 265,65, 

pagando juros sobre o valor à vista. Nessas circunstâncias, a taxa percentual de 

juros pagos por Ana é de:  

 A) 14,5%  

 B) 15,5%  

 C) 25,5%  

 D) 17,5% 

 

 

▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 A professora passa novamente no concurso público e precisa contratar uma secretária 

do lar para realizar as tarefas de sua casa por um salário fixo de R$ 880,00. No 

primeiro pagamento, ela pagou junto com o salário as horas extras que essa secretária 

tinha feito durante o mês. Sabendo que o valor das horas extras foi de 1/5 do salário 

dessa secretária, qual foi o valor total que ela recebeu?  

 A) R$ 1.056,00. 

 B) R$ 1.760,00. 

 C) R$ 704,00. 

 D) R$ 1.408,00. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O município de Bom Retiro foi desmembrado dos municípios de: 

A) Urubici e Alfredo Wagner. 

B) Lages e Ituporanga. 

C) Lages e Palhoça. 

D) Urubici e Santo Amaro da Imperatriz. 
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▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito ao estágio probatório por período de três anos, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação periódica para o desempenho do cargo, 

especialmente, sobre os itens abaixo analise qual alternativa está CORRETA:  

A) Assiduidade; iniciativa; produtividade e responsabilidade. 
B) Assiduidade; disciplina; iniciativa; produtividade; responsabilidade. 
C) Pontualidade; disciplina; capacidade de iniciativa e produtividade. 

D) Assiduidade; pontualidade; disciplina; capacidade de iniciativa e, produtividade. 

 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A população do estado de Santa Catarina segue um padrão de distribuição semelhante ao 

da maioria dos estados brasileiros, de concentração dos habitantes na capital e em algumas 

poucas cidades. Dentre as cidades mencionadas a seguir, as três mais populosas, além de 

Florianópolis, são: 

A) Joinville, Blumenau e São José. 

B) Joinville, Blumenau e Chapecó. 

C) Joinville, Chapecó e Criciúma.  

D) Joinville, São José e Criciúma. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A obesidade tem assumido proporções epidêmicas em vários países no mundo, 

incluindo o Brasil, onde também tem sido considerada um importante problema de 

saúde pública. Quando um professor faz avaliação física em seus alunos e verifica o 

grau de esforço com que é realizada uma atividade física ele está medindo: 

A) resistência. 

B) regularidade. 

C) duração. 

D) intensidade. 

 

 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O jogo de vôlei pode ser disputado em quadras abertas e fechadas. No voleibol de 

quadra, o jogo é disputado por duas equipes, compostas por seis jogadores cada. 

Cada grupo é coordenado por um técnico e possui outros seis jogadores reserva. O 

jogo acontece com a presença de dois árbitros, um anotador e quatro fiscais de linha. 

Sobre o líbero no voleibol, assinale a afirmativa CORRETA: 

A) A equipe deve designar apenas um jogador como líbero, registrado em súmula 

antes da partida.  

B) Após o início da partida, nenhum outro jogador pode assumir a posição de líbero.  

C) É vedado ao líbero a execução do saque. 

D) O líbero pode efetuar a troca com qualquer jogador em quadra.  
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A respeito das regras oficiais do futebol, assinale a afirmativa INCORRETA.  

A) As partidas terão dois tempos iguais de 45 minutos.  

B) Se um substituto iniciar a partida como titular sem notificar o árbitro, a equipe passa 

a ter uma substituição a menos.  

C) Um jogador que cometa intencionalmente um ataque violento ou perigoso a um 

adversário será punido com tiro livre direto. 

D) Qualquer jogador pode trocar de lugar com o goleiro desde que seja numa parada 

do jogo e que o árbitro seja informado antes.  

 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), os conhecimentos de 

anatomia se referem, principalmente, à estrutura muscular e óssea e devem ser 

abordados sob o enfoque: 

A) de uma visão que possibilite compreender os aspectos morfológicos dos diferentes 

sistemas, além de destacar a relação entre estrutura e função. 

B) básico para compreender as alterações que ocorrem durante as atividades físicas 

(frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais minerais).  

C) da percepção do próprio corpo, sentindo e compreendendo, por exemplo, os 

músculos envolvidos em diferentes movimentos e posições, em situações de 

relaxamento e tensão. 

D) da concepção de que a anatomia humana pode fornecer subsídios para 

compreensão de inúmeras doenças. 

 

 

 ▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No início da vida escolar é um pouco difícil adaptar a criançada a nova rotina, não é 

mesmo? Tudo é novo para elas, o ambiente, as pessoas, o fato de ter que acordar 

cedo ou não ter mais o cochilo da tarde, mas adapta-las a esse novo mundo pode não 

ser tão complicado assim quando relacionamos nossos objetivos com os seus 

interesses. Para que uma atividade recreativa tenha eficácia e sucesso, a condição 

mais importante é que ela seja:  

A) controlada. 

B) motivada. 

C) normatizada. 

D) regrada. 

 

 

▬ QUESTÃO 16▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O Bullying é resultado de ações intencionais de desrespeito e pode ter origem em 

diferentes causas que vão desde ambientes familiares e escolares agressivos até a 

falta de valorização pessoal e de perspectivas. Considerando esse contexto, assinale a 

alternativa que apresenta estratégia antibullying adequada a ser adotada pelos 

professores de Educação Física. 
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A) Não resolver conflitos entre alunos ou dizer quem está certo ou errado, mas 

incentivá-los a expressar pontos de vista e a discutir formas de resolver os próprios 

problemas. 

B) Utilizar inicialmente formas mais fáceis de aprender movimentos esportivos. 

C) Inverter a lógica ao colocar os alunos mais fortes em condições de vítimas para que 

possam vivenciar situações em que serão intimidados e humilhados. 

D) Usar avaliações atitudinais, somativas e quantitativas a fim de identificar melhorias 

comportamentais dos alunos. 

 

 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), contemplam abordagens críticas da 

educação, tendo como princípios a inclusão, a diversidade cultural, o meio ambiente 

entre outros. É sabido a todos que a diversidade humana está posta desde os 

primórdios da humanidade. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que 

apresenta a ênfase dada pelos PCN à Educação Física. 

A) Jogo como principal temática. 

B) Qualidade de vida e promoção da saúde. 

C) Cultura corporal de movimento e deve cuidar do corpo não como algo mecânico. 

D) Ensino do movimento como principal conteúdo. 

 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Considerando o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de 

9.394/96, é CORRETO afirmar que a educação escolar compõe-se de: 

A) ensino infantil, ensino fundamental e médio. 

B) ensino médio e educação superior. 

C) educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

D) educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e 

educação superior. 

 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O FUNDEB, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 

2006, regulamentado pela Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e, no âmbito 

desta Corte, através da Resolução TC n° 243, de 13 de setembro de 2007, sendo uma 

das mais importantes fontes de financiamento das ações da Educação Básica. O 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação foi criado para pagar os “profissionais do 

magistério da Educação Básica” quem são estes profissionais: 

A) São todos os docentes, nas escolas, com exercício da docência, incluindo se 

direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 

educacional e coordenação pedagógica, excluindo os profissionais que oferecem 

suporte pedagógico direto. 
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B) Somente os docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto, nas 

escolas, com exercício da docência, excluindo a direção ou administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação 

pedagógica. 

C) São todos os docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto, nas 

escolas, direção ou administração escolar, planejamento, excluindo os profissionais 

que fazem a inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica 

D) São todos os docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto, nas 

escolas, ao exercício da docência, incluindo se direção ou administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação 

pedagógica. 

 

 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Considerando o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

educação básica, mais precisamente na educação infantil, será organizada de acordo 

com algumas regras. Com relação a essas regras, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) A carga horária mínima anual será de 800 horas. 

B) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e 

de 7 (sete) horas para a jornada integral 

C) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 50% (cinquenta por cento) do total de horas 

D) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

 

 

 

ATUALIDADES 
 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O atual presidente do Senado Federal é: 
A) Renan Calheiros; 
B) Rodrigo Maia; 
C) Eduardo Cunha; 
D) Michel Temer. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que apresenta o nome do atual governador do Estado de Santa 
Catarina: 
A) Esperidião Amin Helou Filho 
B) João Raimundo Colombo 
C) Álvaro Dias 
D) Luiz Henrique da Silveira 
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Democracia é um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por 
meio de eleições periódicas. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um 
político brasileiro que NÃO foi eleito para o cargo de Presidente do Brasil: 
A) José Sarney. 
B) Tancredo Neves. 
C) Ulysses Guimarães. 
D) Fernando Collor de Mello. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jurista brasileiro que ganhou projeção nacional por sua atuação na Operação Lava 
Jato. 
A) Joaquim Barbosa 
B) Eduardo Cunha 
C) Gilmar Mendes 
D) Sergio Moro 

 
 
 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/16, um tema que vem repercutindo 
muito no país, a sociedade está dividida entre os que são a favor e os que se 
manifestam contrários à Proposta, com argumentos convincentes de ambos os lados. A 
PEC polêmica trata:  
A)  instituir um novo regime fiscal para o país. 
B) da idade mínima de aposentadoria de juízes. 
C) novas regras para aposentadoria. 
D) do combate a corrupção no país. 

 

 

 

 

 


