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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

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. As atividades rítmicas fazem parte do currículo do ensino fundamental, dentro deste tema, a 

Educação Física deve abordar as manifestações rítmicas regionais brasileiras. Qual alternativa 

apresenta apenas manifestações nacionais?  

A) Carimbó, Maxixe e Zouk.  

B) Xaxado, Catira e Fox Trote.  

C) Cateretê, Chula e Dança do Siriri. 

D) Lambada, Frevo e Gigue.  

 

02. Não é uma atribuição do professor do Atendimento Educacional Especializado:  

A) Elaborar e executar plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade.  

B) Identificar os serviços disponíveis para atender prioritariamente o grupo em que o aluno de 

AEE será inserido, visando à coesão pedagógica.  

C) Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais.  

D) Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 

pelos alunos.  

  

03. O Atletismo também é conhecido como esporte-base, porque sua prática apresenta movimentos 

naturais do ser humano. Qual das alternativas abaixo não corresponde a esses movimentos?  

A) Correr.  

B) Lançar.  

C) Rolar.  

D) Saltar.  

  

04. Sobre as provas oficiais do Atletismo é correto afirmar que:  

A) O Heptatlo pode ser disputado por homens e mulheres.  

B) A vara deve ter no máximo 2m de comprimento.  

C) As barreiras e obstáculos têm tamanhos e estruturas iguais.  

D) Não há corrida com obstáculos na categoria pré-mirim tanto feminino quanto masculino.  

  

05. As capacidades físicas podem ser classificadas como: 

A) Características funcionais essenciais na execução de uma habilidade motora.  

B) Melhorias nos níveis biomecânicos.  

C) Manifestação funcional do organismo.  
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D) Práticas necessárias para formação de referencial motor especializado.  

  

06. “Capacidade de realizar movimentos de curta duração e alta intensidade com mudanças de 

direção ou alterações na altura do centro de gravidade do corpo, com aceleração ou desaceleração” 

O trecho acima define: 

A) Força.  

B) Agilidade.  

C) Tempo de reação.  

D) Velocidade.  

  

07. Na implantação da Sala de Recursos Multifuncionais para a oferta de Atendimento Educacional 

Especializado, compete à escola:  

A) Contemplar a oferta do atendimento educacional especializado, com professor para o AEE, 

recursos e equipamentos específicos e condições de acessibilidade. 

B) Construir o PPP considerando a inflexibilidade de organização da AEE.  

C) Registrar a matrícula de alunos público alvo da educação especial nas classes especiais assim 

como as matrículas de AEE. 

D) Promover a participação do aluno em trabalhos exclusivos dos setores públicos de forma 

separada e aprofundada.   

  

08. Analise:  

X - Lance livre; 

W - Arremesso dentro da linha dos três; 

Z - Arremesso fora da linha dos 3; 

Quanto à pontuação no Basquetebol, quantos pontos valem respectivamente os itens mencionados 

acima: 

A) X-1 / W-3/ Z-2.  

B) X-2 / W-2 / Z-3.  

C) X-3 / W-2 / Z-1. 

D) X-1 / W-2 / Z-3.  

  

09. Considerando toda a movimentação exercida durante uma partida de basquete, qual a principal 

fonte de energética utilizada?  

A) Anaeróbio Alático.  

B) Anaeróbio Lático.  
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C) Aeróbio Alático.  

D) Aeróbio Lático.  

  

10.  A utilização da atividade física como manipulação para a manutenção da ordem e do progresso 

foi uma característica, do modelo de ensino utilizado na educação:  

A) Esportivista.  

B) Militarista.  

C) Nova-Escolista.  

D) Tecnicista.  

  

11. Para o PCN, o jogo e o esporte também são manifestações:  

A) Do indivíduo.  

B) Das interações com grupos étnicos.  

C) Da cultura Corporal.  

D) Das necessidades lúdicas.  

  

12. Assinale a alternativas não apresenta um objetivo da Educação Física para o Ensino Fundamental: 

A) Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal 

do Brasil e do mundo.  

B) Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem, 

nos diferentes grupos sociais.  

C) Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma.  

D) Conhecer as formas de subtração de hierarquia. 

 
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 

 

15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 
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C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

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

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte são de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 
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A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


