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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Barra Bonita
Caderno de Provas
Processo Seletivo nº 001/2017

Prova: Conhecimento Especifico
Conhecimento Gerais
Prova para provimento do cargo de
“PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA”

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, 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 DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•
•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE
RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e
preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua
prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 02h30mim, 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.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. As raias das pistas de corrida, construídas a partir de 1º de janeiro de 2004, têm largura de:
A) 1,22m.
B) 1,23m.
C) 1,32m.
D) 1,33m.
02. Em relação ao início dos períodos (tempos) do basquetebol marque V para Verdadeiro e F para
Falso:
(__) Quando a bola deixa as mãos do árbitro, inicia-se o primeiro período.
(__) O primeiro e o terceiro período iniciam-se após o árbitro soltar a bola ao alto.
(__) O segundo, o terceiro e o quarto período iniciam-se quando a bola estiver à disposição do jogador
que fará a reposição.
Assinale a alternativa que corresponde à ordem correta que aparecem:
A) F-V-F.
B) V-F-V.
C) V-V-F.
D) F-F-V.
03. Não se trata de um passo do handebol, quando:
A) Um jogador que estiver parado com ambos os pés em contato com o solo, levanta um pé e o
apoia novamente ou move um pé de um lugar ao outro.
B) Um jogador estiver tocando o solo somente com um pé, agarra a bola e então toca o solo com
o outro pé.
C) Um jogador que estiver saltando toca o solo com ambos os pés e faz uma rotação do corpo
deslizando os pés no solo.
D) Um jogador que estiver saltando toca o solo com ambos os pés simultaneamente e então
levanta um pé e o apoia novamente ou move um pé de um lugar para outro.
04. “Serão traçadas duas linhas perpendiculares à linha de meta, a 16,5 m da parte interior de cada
poste de meta. Elas adentrarão 16,5 m no campo de jogo e serão unidas por uma linha paralela à linha
de meta. A área delimitada por estas linhas e a linha de meta será a __________________________.”
Preencha a lacuna de acordo com os conhecimentos do futebol e assinale a alternativa
correspondente:
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A) Área de meta.
B) Quarto de círculo.
C) Linha lateral.
D) Área penal.
05. “Cada jogada se inicia com um saque: um toque inicial realizado por um jogador, denominado
naquele momento sacador, enviando a bola por cima da rede em direção à quadra adversária. O ________
prossegue até que a bola toque o solo em uma área que esteja compreendida dentro da quadra de jogo,
seja “enviada para fora” ou quaisquer das equipes execute uma tentativa frustrada de retornar a bola
ao adversário”.
Preencha a lacuna de acordo com os conhecimentos do voleibol e assinale a alternativa
correspondente:
A) Rally.
B) Set.
C) Jogo.
D) Tie break.
06. As articulações fibrosas ou sinartroses são classificadas em três tipos principais, exceto:
A) Suturas.
B) Sincondroses.
C) Sindesmoses.
D) Gonfoses.
07. São exemplos de movimentos de abdução, exceto:
A) Afastamento dos dedos dos pés.
B) União das pernas lateralmente.
C) Afastamento dos dedos das mãos.
D) Elevação de um braço lateralmente ao corpo.
08. A fim de constatar o desenvolvimento das crianças de acordo com a psicomotricidade, uma
avaliação poderá ser realizada e assim verificar a dinâmica da coordenação psicomotora e sensória
motora, o equilíbrio, a percepção, a linguagem, a lateralidade e perfil.
Assinale a alternativa que não apresenta a idade e o movimento pretendido na avaliação da
coordenação dinâmica:
A) Com dois anos – sobe e desce, com apoio, em um banco de 15 centímetros.
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B) Com dois anos e meio – saltita no mesmo lugar, com as pernas ligeiramente flexionadas e
desprende-se do solo.
C) Com três anos – salta sobre uma corda estendida no solo, com os pés juntos.
D) Com cinco anos – salta sobre um elástico a 20 centímetros do solo, com os pés juntos.
09. Os princípios organizacionais do plano de aula incluem, exceto:
A) Planejamento.
B) Avaliação.
C) Conteúdo.
D) Método.
10. O exercício aeróbico crônico (treinamento) não apresenta a seguinte alteração:
A) Melhora a pressão arterial em repouso.
B) Aumenta a frequência cardíaca em repouso.
C) Melhora o perfil lipídico do indivíduo.
D) Diminui a secreção de hormônios do sistema nervoso simpático.
11. “A relação entre __________________ e _________________ propicia controle sobre a mobilização desses
combustíveis. Ademais, esses hormôniossãoresponsáveis pela maior parte da glicose mobilizada do
fígado durante o exercício moderado a vigoroso”.
Preencha as lacunas corretamente:
A) Insulina – GH.
B) Cortisol – glucagon.
C) Glucagon – insulina.
D) GH – cortisol.
12. Durante o exercício com carga constante, o aumento da temperatura central (corporal) está
diretamente relacionado à (ao):
A) Temperatura do ambiente.
B) Volume do exercício.
C) Ao tipo de exercício.
D) Intensidade do exercício.
13. Ao tratar dos Jogos no ensino médio é sugerido que sejam aplicados:
A) Jogos cujo conteúdo implique a organização técnico-tática e o julgamento de valores na
arbitragem dos mesmos.
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B) Jogos cujo conteúdo implique jogar tecnicamente e empregar o pensamento tático.
C) Jogos cujo conteúdo implique a elaboração de brinquedos, tanto para jogar em grupo como
para jogar sozinho.
D) Jogos cujo conteúdo implique o conhecimento sistematizado e aprofundado sobre o
desenvolvimento / treinamento da capacidade geral e específica de jogar.
14. “É a imagem que o indivíduo tem de seu próprio corpo como resultado de suas experiências, ou seja,
caracteriza-se pela percepção e o sentimento que o ser humano possui de si mesmo. Se relaciona com
experiências interiores do homem, expectativas sociais e emoções”.
Esse trecho refere-se ao aspecto psicomotor apresentado em:
A) Lateralidade
B) Imagem corporal.
C) Esquema corporal.
D) Coordenação motora.
15. Na finalização de um arremesso, por exemplo, do basquetebol, utiliza-se da motricidade:
A) Geral.
B) Global.
C) Fina.
D) Ampla.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
16. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional. A educação profissional técnica de nível médio será
desenvolvida nas seguintes formas:
I - articulada com o ensino médio;
II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.
Segundo o disposto na Lei nº 9.394/96, dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Ambos os itens estão incorretos.
D) Ambos os itens estão corretos.
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17. Complete a lacuna corretamente com base no Estatuto da Criança e Adolescente:
Art. 13: Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de
maus-tratos

contra

criança

ou

adolescente

serão

obrigatoriamente

comunicados

ao

____________________________ da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
A) Juizado especial da Unesco.
B) Conselho Tutelar.
C) Juizado Municipal.
D) Conselho Municipal de Segurança.
18. “Henri Wallon (1879 – 1962) defendeu o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais
humanizada, diferente dos métodos tradicionais (que priorizam a inteligência e o desempenho em
sala de aula). A proposta walloniana propõe uma abordagem que sempre considere a criança como
um todo.”
O trecho acima:
A) Está totalmente correto.
B) Está totalmente incorreto.
C) Possui apenas a primeira frase correta.
D) Possui apenas a última frase correta.
19. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
A) Pólen / íons.
B) Joqueí / tunéis.
C) Armazéns / bicéps.
D) Facíl / cadáver.
20. Analise o uso das letras G e J:
(__) Logista;
(__) Enrijecer;
(__) Berinjela;
(__) Miragem.
Assinale (V) quando a palavra estiver grafada corretamente e (F) quando grafada incorretamente:
A) V-F-F-V.
B) V-V-V-F.
C) F-V-V-V.
D) F-F-V-V.

