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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Belmonte 
Edital de Concurso para Emprego Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

EDUCADOR FÍSICO 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 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.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após 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. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado 

físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da __________ e ___________ do trabalho das Equipes Saúde 

da Família - ESF.” 

A) Qualificação; complementaridade. 

B) Fortalecimento; atributos. 

C) Demanda; compartilhamento. 

D) Implantação; responsabilização. 

 

02. Excepcionalmente, nos Municípios com menos de 100.000 habitantes dos Estados da Região Norte, 

cada NASF 1 poderá realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 5 equipes de Saúde da Família, e 

a, no máximo, a: 

A) 8 equipes de Saúde da Família. 

B) 14 equipes de Saúde da Família. 

C) 20 equipes de Saúde da Família. 

D) 25 equipes de Saúde da Família. 

 

03. As ações de Atividade Física/Práticas Corporais realizadas vinculadas aos NASF são ações que: 

I - Propiciam a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos agravos e dos danos 

decorrentes das doenças não-transmissíveis; 

II - Favorecem a redução do consumo de medicamentos e a formação de redes de suporte social; 

III - Possibilitam a participação ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos 

terapêuticos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

04. Em face do caráter estratégico relacionado à qualidade de vida e à prevenção do adoecimento, as 

ações de Atividade Física/ Práticas Corporais dos NASF devem: 

A) Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à 

vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado. 

B) Buscar a inclusão de toda a comunidade adstrita, não devendo restringir seu acesso apenas às 

populações já adoecidas ou mais vulneráveis. 

C) Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 

pertinência social nas comunidades. 

D) Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência 

como proposta de inclusão social e combate à violência. 

 

05. A Política Nacional de Promoção da Saúde - PT nº 687/GM, de 30 de março de 2006 -, compreende 

que as Práticas Corporais são: 
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A) Discussões periódicas que permitem a apropriação coletiva pelas ESF e os NASF do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 

desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 

B) Expressões individuais e coletivas do movimento corporal advindo do conhecimento e da 

experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica. 

C) Metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente. 

D) Ações que visem à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, ampliando o acesso ao sistema 

de saúde, proporcionando incremento de diferentes abordagens, tornando disponíveis outras 

opções preventivas e terapêuticas aos usuários do SUS. 

 

06. As ações de reabilitação devem ser multiprofissionais e transdisciplinares, provendo o 

desenvolvimento de responsabilidades compartilhadas no qual, por meio do entrosamento constante 

entre os diferentes profissionais, se formulem projetos terapêuticos únicos que considerem a pessoa, 

suas necessidades e o significado da deficiência no contexto:  

A) Familiar e social. 

B) Cultural e biológico. 

C) Econômico e físico. 

D) Individual e coletivo. 

 

07. As ações de Saúde Mental visam à atenção aos usuários e a familiares em situação de risco 

psicossocial ou doença mental que propicie o acesso ao sistema de saúde e à: 

A) Melhores práticas de saúde. 

B) Estimulo de potencialidades. 

C) Reinserção social. 

D) Integralidade da saúde. 

 

08. A Região lombar que concentra todo o peso do tronco, por isso as vértebras são mais robustas e 

maiores. É composta por: 

A) 4 (quatro) vértebras. 

B) 5 (cinco) vértebras. 

C) 6 (seis) vértebras. 

D) 7 (sete) vértebras. 

 

09. É um osso par, sendo o mais longo e maior osso do membro superior. Trata-se do osso denominado: 

A) Rádio. 

B) Ulna. 

C) Carpo. 

D) Úmero. 

 

10. Sobre o músculo trapézio, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz 

sequência correta: 

(__) - Origina-se no terço lateral da clavícula, acrômio e espinha da escápula; 

(__) - Insere-se na linha nucal superior, na protuberância occipital externa e ligamento nucal, nos processos 

espinhosos das vértebras C7 a T12; 

(__) - Tem inervação motora, no nervo acessório (XII), C3 e C4; 
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(__) - Sua função é auxiliar na rotação da escápula durante a abdução do úmero acima da horizontal, as 

fibras superiores elevação da escápula, as fibras médias responsáveis pela adução e as fibras inferiores são 

responsáveis pela depressão da escápula. 

A) V – V – F – F. 

B) F – F – V – F. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – F – V. 

 

11. I. O exercício físico determina melhora na ação insulínica, especialmente no músculo esquelético. II. 

Naturalmente, como o Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 caracteriza-se predominantemente por resistência à 

insulina, nesses pacientes observa-se mais facilmente o efeito benéfico dos exercícios sobre o controle 

glicêmico.  

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a frase I está correta. 

B) Apenas a frase II está correta. 

C) As frases I e II estão corretas. 

D) As frases I e II estão incorretas. 

 

12. O aumento da excreção urinária de albumina é marcador precoce de nefropatia diabética. O 

exercício aumenta agudamente a excreção urinária de albumina, por: 

A) Diminuir a pressão capilar glomerular. 

B) Aumentar a pressão capilar glomerular. 

C) Aumentar a excreção hepática. 

D) Diminuir a excreção hepática. 

 

13. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O aumento do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética durante o exercício físico aumenta o 

estresse sobre a parede vascular induzindo maior liberação de ________________________ e, consequentemente, 

vasodilatação. Esta vasodilatação adaptativa do leito muscular é benéfica, uma vez que se contrapõe aos 

fatores vasoconstritores usualmente presentes na disfunção vascular, podendo ser observada inclusive em 

longo prazo.” 

A) Adrenalina. 

B) Insulina. 

C) Serotonina. 

D) Óxido nítrico. 

 

14. A quadra de jogo no handebol é um retângulo com: 

A) 20 metros de comprimento e 5 metros de largura. 

B) 30 metros de comprimento e 10 metros de largura. 

C) 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. 

D) 50 metros de comprimento e 30 metros de largura. 

 

15. No handebol uma prorrogação (tempo extra) será jogada após 5 minutos de intervalo, caso uma 

partida acabar empatada e tenha que ser determinado um vencedor. A prorrogação consiste em 2 

períodos de: 
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A) 4 minutos, com um intervalo de 1 minuto. 

B) 5 minutos, com um intervalo de 1 minuto. 

C) 6 minutos, com um intervalo de 2 minutos. 

D) 8 minutos, com um intervalo de 2 minutos. 

 

16. No handebol, uma falta de substituição deverá ser penalizada com uma exclusão de: 

A) 1,5 minutos para o jogador infrator. 

B) 2 minutos para o jogador infrator. 

C) 2,5 minutos para o jogador infrator. 

D) 3 minutos para o jogador infrator. 

 

17. No basquetebol os esparadrapos (Knesio Tape) para braços, ombros, pernas, entre outros, devem 

ser da mesma cor predominante do uniforme ou das cores: 

A) Amarela ou azul. 

B) Verde ou cinza. 

C) Vermelha ou rosa. 

D) Preta ou branca. 

 

18. No basquetebol se um jogador marcar, acidentalmente, uma cesta de campo na cesta de sua própria 

equipe, a cesta contará 2 pontos e será registrada como tendo sido realizada pelo: 

A) Capitão da equipe adversária na quadra de jogo. 

B) Capitão da equipe que efetuou a cesta. 

C) Jogador que efetuou a cesta como cesta contra. 

D) Conjunto técnico como cesta contra. 

 

19. Considere a imagem a seguir: 

 
No futebol de campo, a sinalização acima realizada pelo árbitro indica: 

A) Tiro livre direto. 

B) Tiro livre indireto. 

C) Expulsão. 

D) Vantagem. 
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20. I. No futebol, durante o tiro penal, o árbitro assistente deverá posicionar-se na interseção da linha de 

meta com a área penal. II. Se o goleiro se mover para frente claramente antes de a bola ser chutada e um 

gol não for marcado, o árbitro assistente deverá levantar sua bandeira. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a frase I está correta. 

B) Apenas a frase II está correta. 

C) As frases I e II estão corretas. 

D) As frases I e II estão incorretas. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 30 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

(TEXTO) 

 
 

21. Sobre o Texto e seu contexto, assinale a alternativa incorreta: 

A) É britânica a primeira pessoa no mundo a ser submetida a uma terapia genética que tenta deter 

a forma de cegueira mais comum no Ocidente. 

B) A terapia genética que tenta deter a forma de cegueira mais comum no Ocidente já submeteu 

diversas pessoas ao seu tratamento. 

C) Os cirurgiões injetaram um gene sintético na parte de trás do olho da mulher que foi submetida 

à terapia. 

D) É o primeiro tratamento a atacar a causa genética subjacente da degeneração macular 

relacionada à idade. 

 

22. Acerca dos encontros vocálicos e consonantais, analise: 

I - Há encontro consonantal em “mulher” (linha 1); 

II - A palavra “primeira” (linha 1) possui um ditongo; 

III - Há encontro consonantal em “cegueira” (linha 3). 
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Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

23. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) É incorreto o uso de vírgula imediatamente após a palavra “piore” (linha 12). 

B) As aspas empregadas nas linhas 9 a 13 indicam uma citação. 

C) É facultativo o uso da vírgula para isolar o trecho “diz Osborne à BBC” (linha 13), mantendo-se 

o sentido original da frase. 

D) Os parênteses empregados na linha 9 foram utilizados para isolar um adjunto adverbial 

deslocado na oração. 

 

INSTRUÇÃO: Analise o período a seguir para responder às questões nº 24, nº 25 e nº 26: 

 

“Uma mulher britânica se tornou a primeira pessoa no mundo a ser submetida a uma terapia genética que 

tenta deter a forma de cegueira mais comum no Ocidente.” (linhas 1 a 4) 

 

24. É correto afirmar que a partícula “que” (linha 3) presente no período exerce função morfológica de: 

A) Preposição. 

B) Conjunção integrante. 

C) Pronome relativo. 

D) Pronome possessivo. 

 

25. É correto afirmar que a partícula “que” (linha 3) presente no período introduz uma: 

A) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

B) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

26. O trecho “[...] que tenta deter a forma de cegueira mais comum no Ocidente.” (linhas 3 e 4) exerce 

função sintática de: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Complemento nominal. 

D) Sujeito. 

 

27. Analisando-se o texto abaixo, assinale a alternativa que contém o(s) termo(s) destacado(s) que não 

exerce(m) função sintática alguma no período: 

“Se esse tratamento for capaz de impedir que isso piore, vai ser incrível", diz Osborne à BBC.” (linhas 11 a 

13) 

A) “esse tratamento” 

B) “for capaz” 

C) “que” 
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D) “incrível” 

 

28. O sinônimo da palavra “submetida” (linha 2), no contexto em que está inserida, é: 

A) Exposta. 

B) Prejudicada. 

C) Atingida. 

D) Desconsertada. 

 

29. “Uma mulher britânica se tornou a primeira pessoa...” (linha 1). A partícula “se” exerce função 

morfológica de: 

A) Pronome apassivador. 

B) Pronome reflexivo recíproco. 

C) Pronome reflexivo. 

D) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

 

30. “Os cirurgiões injetaram um gene sintético...” (linhas 4 e 5). Assinale a alternativa que contém a 

correta conversão para a voz passiva: 

A) Um gene sintético foi injetado pelos cirurgiões. 

B) Um gene sintético era injetado pelos cirurgiões. 

C) Não é possível a conversão para a voz passiva com verbos transitivos diretos, como é o caso de 

“injetaram”. 

D) A oração já se encontra na voz passiva e, portanto, não pode ser novamente convertida para tal. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Belmonte - SC, analise o trecho a seguir e assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna. 

“São órgãos do Município, o _____________________, representado pelo Prefeito Municipal e o ___________________, 

representado pela Câmara Municipal de Vereadores, independentes e harmônicos entre si.” 

A) Poder Legislativo / Poder Administrativo.  

B) Poder Executivo / Poder Legislativo. 

C) Poder Legislativo / Poder Previdenciário.  

D) Poder Judiciário / Poder Executivo.  

 

32. Segundo a Lei Orgânica do Município de Belmonte – SC, assinale a alternativa incorreta: 

A) São símbolos do Município de Belmonte, além dos nacionais e estaduais, o Brasão, a Bandeira e 

o Hino Municipal, conforme definidos em lei e outros que venham ser instituídos por lei. 

B) Ao Município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que 

disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. 

C) Ao Município compete outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, 

sem lei específica e interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. 

D) Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão do nascimento, idade, etnia, 

raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, 
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deficiência física ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou 

condição social. 

 

33. Rússia planeja "isolar" sua internet do resto do mundo. Para testar a segurança de sua internet, dados 

circularão temporariamente apenas dentro do país e não serão roteados com o resto do mundo. 
(Fonte: https://noticias.uol.com.br>acesso em 19 de fevereiro de 2018) 

Atualmente, a Federação Russa faz fronteira com 17 países e possui 11 fusos horários diferentes. São 

países que fazem fronteira com a Rússia, exceto: 

A) Coreia do Norte.  

B) Polônia 

C) Alemanha.  

D) Estônia.  

 

34. Em relação à história de Santa Catarina, analise: 

I - Com a descoberta das ricas terras do Brasil, Santa Catarina logo entrou na rota dos navegadores 

europeus. A primeira expedição significativa a chegar a Santa Catarina foi a do português Juan Luiz Solis, 

em 1615; 

II - O Estado começou a ser realmente povoado em 1637, com a chegada dos bandeirantes, que 

iniciaram a ocupação da futura capital, Nossa Senhora do Desterro, mais tarde nomeada de Florianópolis; 

III - Em 1660, foi fundada a vila de Nossa Senhora da Graça, hoje São Francisco do Sul. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

35. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os três pontos culminantes 

brasileiros são, respectivamente: 

A) Pico do Cristal – Pico da Bandeira – Pico da Neblina.  

B) Pico da Neblina – Pico 31 de março – Pico da Bandeira.  

C) Pico da Bandeira – Pico das Agulhas Negras – Pico da Bandeira.  

D) Pico da Neblina – Pico do Monte Roraima – Pico 31 de março.  

 

 


