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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         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 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. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. O Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz: - É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É compreendida 

como prioridade:  

A) O privilégio de recursos públicos nas áreas de proteção às crianças e aos jovens. 

B) A proteção e o socorro, salvo se crianças e jovens necessitarem serão atendidos após os 

idosos. 

C) A elaboração e a execução das políticas públicas, caso essas políticas não sejam para adultos 

também, do contrário serão postergadas. 

D) Posteridade de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

 

02. Em relação ao Título III do Direito à Educação e ao Dever de Educar da LDB, marque (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso e a seguir assinale a alternativa correta. 

(__) A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. 

(__) O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 

grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

(__) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 

4 anos de idade. 

A) F-F-F. 

B) V-V-V. 

C) V-F-V. 

D) F-V-F. 

 

03. Leia o trecho a seguir e preencha a lacuna de acordo com os conhecimentos de handebol. 

“Ocupa originalmente a primeira linha ofensiva da zona central e pode jogar transitoriamente na 

segunda linha ofensiva para realização de um arremesso em infiltração ou a fim de fazer e/ou receber 

uma assistência para um jogador finalizador. Tem como principal função organizar o jogo, criando 

situações de arremesso para todos os companheiros de equipe e para si próprio. É comum que o 

_________________________________ seja o jogador da equipe que reúne mais recursos técnico-táticos, sendo 

tambem o mais experiente”. 

A) Armador esquerdo. 
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B) Pivô. 

C) Armador central 

D) Ponta direito.  

 

04. Trata-se de um fundamento do basquetebol, tanto de defesa quanto de ataque:  

A) O controle de bola. 

B) O drible. 

C) O passe. 

D) O rebote. 

 

05. “Fundamento que consiste no recebimento e envio imediato da bola com os dedos, realizado na 

altura da cabeça ou acima dela. Utilizado principalmente no levantamento, pode ser recurso para 

defesa de ataques mais fracos. É o primeiro fundamento com bola a ser ensinado”.  

O trecho acima refere-se a (ao): 

A) Toque. 

B) Manchete. 

C) Saque. 

D) Bloqueio. 

 

06. No futebol será concedido um tiro livre indireto caso o goleiro cometa a seguinte infração dentro 

da sua própria área penal: 

A) Demorar mais de sete segundos para repor a bola em disputa, depois de tê-la controlado com 

suas mãos. 

B) Voltar a tocar a bola com as mãos, depois de tê-la controlado com as mãos e a colocado em 

disputa, sem que antes tenha havido toque de outro jogador. 

C) Tocar a bola com qualquer parte do corpo, exceto as mãos, depois de ela lhe ter sido 

intencionalmente passada com o pé por um jogador de sua equipe. 

D) Tocar a bola com as mãos, recebida indiretamente de um arremesso lateral executado por um 

adversário. 

 

07. O trecho abaixo é a descrição de um exercício da ginástica artística. Leia-o e a seguir assinale a 

alternativa que o denomina. 

“São rotações completas, executadas sobre eixos fixos (barras paralelas ou barra fixa) ou semifixos 

(argolas), nas quais a posição de partida e chegada se assemelha.” 

A) Kippe. 

B) Giros. 
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C) Reversão. 

D) Mortais. 

 

08. Complete a lacuna corretamente segundo a Constituição Federal de 1988: 

Artigo 207: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de ________________________ entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

A) Indissociabilidade. 

B) Dissociabilidade. 

C) Divisão. 

D) Dissolubilidade. 

 

09. Na perspectiva tradicional da avaliação na Educação Física, avaliar é, exceto: 

A) Ato constante do processo ensino-aprendizagem. 

B) Medir e quantificar. 

C) Restrito ao domínio motor. 

D) Uma atividade que se realiza somente no final de um prazo. 

 

10. A avaliação é um tema muito discutido na Educação Física. Atualmente a avaliação deverá atender 

as seguintes dimensões: 

A) Experimental, atitudinal e conceitual. 

B) Procedimental, conceitual e atitudinal. 

C) Procedimental e atitudinal. 

D) Experimental e conceitual. 

 

11. A Educação Física Escolar é considerada (o): 

A) Componente curricular facultativo. 

B) Atividade extracurricular. 

C) Componente curricular obrigatório. 

D) Atividade extraclasse. 

 

12. A partir da cultura corporal do movimento o objetivo da Educação Física é: 

A) Formar atletas para o alto rendimento. 

B) Formar militares.  

C) Formar homens e mulheres de corpos “sarados”. 

D) Formar cidadãos críticos. 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Completa corretamente as lacunas:  

O pai se pôs _________ a dialogar com os filhos, percebeu que estava sendo ignorado e disse _________ filha 

que eles estavam sendo ingratos. Ela, assim, respondeu que era devido _________ contradição explícita no 

que foi dito. 

A) à – a – a. 

B) a – à – a. 

C) à – à – a. 

D) a – à – à. 

 

14. Indique a alternativa em que o uso da vírgula não atende à norma culta: 

A) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe, à opinião do colega de 

Supremo Gilmar Mendes e defende proteção de conteúdo vazado à imprensa. 

B) Não é preciso ser um gênio, para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez, com os bancos que cometeram 

o erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 

C) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe à opinião do colega de Supremo 

Gilmar Mendes e defende, proteção de conteúdo vazado à imprensa. 

D) Não é preciso ser um gênio para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez com os bancos que cometeram o 

erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 

 

15. Considerando os contextos apresentados: 

I. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Pretérito perfeito. 

II. Que fora a vida, se nela não houvera lágrimas. Pretérito mais-que-perfeito. 

III. (...) seja econômica e fiel.  Subjuntivo em ação que exprime fim. 

Pode-se observar como corretas: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II, III. 

 



 

6 

16. Fazer uma paráfrase significa reproduzir as ideias de um texto, só que utilizando outras palavras, 

dentro de uma nova montagem. É o recurso intertextual que se faz presente, por exemplo, em 

resumos, atas e relatórios, que fazem parte do nosso cotidiano. (Fonte: E. B. Souza)  

Considerando a perspectiva apresentada pela autora, considera-se exemplo de paráfrase o contido 

na alternativa: 

A) Minha Dinda tem cascata/ Onde canta o curió/ Não permita Deus que eu tenha/ De voltar pra 

Maceió/ Minha Dinda tem coqueiros/ Da Ilha de Marajó/ As aves, aqui, gorjeiam/ Não fazem 

cocoricó. (J. Soares). 

B) Meus olhos brasileiros se fecham saudosos /Minha boca procura a “Canção do Exílio”. / Como 

era mesmo a “Canção do Exílio”? / Eu tão esquecido de minha terra.../ Ai terra que palmeiras/ 

onde canta o sabiá. (Drummond) 

C) Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o Sabiá;/ As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam 

como lá. 

D) A lua despencou em mim.../ Chorei ao lembrar-me, / que em mim canções morreram. (A. 

Aguiar). 

 

17. Completa corretamente as lacunas: 

Quando _____________________ em lugar desconhecido, a vítima correu à delegacia. Acreditou ter sido 

dopada, os policiais, desconfiados de que fosse um trote de adolescente, conversaram bastante 

debochados, e a vítima, constrangida, não _________________________ nada. 

A) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

B) “se viu” – “lhe omitiu”. 

C) “viu-se” – “lhe omitiu”. 

D) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o foro privilegiado nos casos em que a 

autoridade cometer crimes comuns, como roubo e corrupção, saiu da pauta de votações do plenário 

do Senado nesta terça-feira (3) e voltou para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

(Fonte: http://g1.globo.com/) 

Sobre o “Foro Privilegiado” é correto afirmar que:  

A) Foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, garantindo que possam ter um julgamento especial e 

particular quando são alvos de processos penais. 
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B) O foro privilegiado é atribuído aos indivíduos que ocupam cargos de alta responsabilidade 

pública, como: Juízes, promotores e desembargadores. 

C) Conforme consta na Constituição Brasileira de 1988, a investigação e o julgamento das 

infrações penais das autoridades com foro privilegiado é somente competência do Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE. 

D) O foro privilegiado garante a todos os cidadãos o cumprimento da legislação jurídica, pois 

trata da garantia de igualdade entre as classes sociais. 

  

19. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos, ocorridos na Europa durante o século XX, 

que apresentavam como principais características a oposição ao tradicionalismo e a adoção de 

projetos inovadores e experimentais. São movimentos da vanguarda européia, exceto: 

A) Cubismo. 

B) Expressionismo. 

C) Surrealismo. 

D) Barroco. 

 

20. Completa corretamente a lacuna: 

A guerra da Síria, que começou como um levante pacífico contra o presidente _________________________, se 

converteu em um conflito brutal e sangrento que não apenas afeta a população local, mas arrasta 

potências regionais e internacionais. 

A) Benjamin Netanyahu. 

B) Bujar Nishani. 

C) Bashar al-Assad. 

D) Hamad bin Isa al-Khalifa. 

 


