
 
 

Página 1 de 8 

 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Mondaí 
Edital de Processo Seletivo nº 02/2020  

______________________________________________________________

_____ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de Educação Física 
(Bacharelado em Educação Física) 01 

 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

feita de material transparente. 
 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 
 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. 
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 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 02h30min, 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: 
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Questões de Conhecimento Especifico (14 questões) 
 

01. “De acordo com a Revista Veja, Graças à série O Gambito da Rainha, mais novo sucesso da 

Netflix, o esporte milenar que Goethe, um dos maiores gênios da literatura alemã, definiu como 

sendo “a ginástica da inteligência” está de novo conquistando os corações e, principalmente, as 

mentes. O Gambito narra a trajetória fictícia da americana Beth Harmon (interpretada por Anya 

Taylor-Joy), uma garota sem família que aprende a jogar xadrez com o zelador do orfanato e 

segue uma trajetória vitoriosa enquanto lida com os próprios traumas. A trama fascinante, 

passada nos tempos da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, tornou-se um 

fenômeno mundial, visto por 62 milhões de contas em apenas 28 dias, um recorde para a Netflix.”  
Fonte: https://veja.abril.com.br/cultura/a-serie-o-gambito-da-rainha-poe-o-xadrez-em-evidencia/ 

 
Muita repercussão houve, em torno, do termo “gambito”, utilizado no título da série, até mesmo 

uma falsa analogia ao termo “cambito”, que significa pernas finas. Gambito, na verdade, é uma 

das jogadas clássicas do xadrez. Essa jogada pode ser conceituada como: 

A) Ocorre quando um peão atinge a 8ª casa do campo adversário, podendo se transformar 

em qualquer peça. 

B) Utilizada quando um jogador avisa ao adversário que tocará em alguma peça com a 

intenção de melhorar seu campo de visão, mas depois a posicionará, novamente, no 

mesmo local. 

C) Situação em que uma peça não pode ou não deve ser movida por estar cumprindo a 

função de proteção para alguma outra peça.  

D) Trata-se de uma abertura na qual você sacrifica um peão para acelerar o desenvolvimento 

das peças na partida.  

 

02. Sobre a colocação da cabeça e do tronco, durante as corridas, leia os itens, abaixo: 

I. O tronco, durante a corrida, adota uma posição ligeiramente inclinada para frente.  

II. A cabeça deve estar em linha reta, em continuidade com o tronco. 

III. A visão deve estar dirigida, levemente, para o chão. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 
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D) Todos os itens. 

 

 

03. De acordo com a Revista Veja, o corpo de Diego Armando Maradona começou a ser velado, 

às 6h, na quinta-feira, 26/11/2020, na Casa Rosada, sede do governo da Argentina, no centro de 

Buenos Aires. Durante toda a madrugada, milhares de torcedores já aguardavam, nas ruas, entre 

o Obelisco e a Plaza de Mayo para se despedir do maior ícone do país, que morreu aos 60 anos, 

após uma parada cardiorrespiratória.  

Fonte: https://veja.abril.com.br/placar/multidao-se-despede-de-maradona-em-velorio-na-casa-rosada/ 

 
Um dos momentos clássicos da carreira de Maradona foi o gol “La Mano de Dios”, um gol 

histórico marcado pelo jogador, pela seleção da Argentina, válido pelas quartas de final da Copa 

do Mundo FIFA: 

A) De 1986 contra o Brasil. 

B) De 1986 contra a Inglaterra. 

C) De 1990 contra a Alemanha. 

D) De 1990 contra a Itália. 

 

04. À medida que desenvolvem habilidades motoras, as crianças em idade pré-escolar mesclam, 

continuamente, as habilidades que já possuem com aquelas que estão adquirindo para produzir 

capacidades mais complexas. Essas combinações de habilidades são conhecidas como: 

A) Lateralidade. 

B) Estágio pictográfico. 

C) Sistemas de ação. 

D) Habilidades motoras finas. 

 

05. Maléolo medial é um acidente ósseo anatômico do osso: 

A) Rádio. 

B) Tíbia. 

C) Úmero. 

D) Esterno. 

 

06. O Músculo Multífido tem a função de: 

A) Flexionar e rodar o pescoço; auxiliar na inspiração. 

B) Adução, rotação medial e flexão do úmero no ombro. 
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C) Estabilizar e estender a coluna vertebral; rodar a coluna para o lado oposto. 

D) Baixar a ponta do ombro e protração (ato de puxar uma parte do corpo para frente) da 

escápula. 

07. De acordo com o COLETIVO DE AUTORES, O Jogo no Ciclo de Educação Infantil (Pré-

Escolar) e no Ciclo de Organização da Identificação da Realidade (1ª a 3ª séries do Ensino 

Fundamental), envolve jogos do tipo: 

I. Jogos cujo conteúdo implique a inter-relação do pensamento sobre uma ação com a 

imagem e a conceituação verbal dela, como forma de facilitar o sucesso da ação e da 

comunicação. 

II. Jogos cujo conteúdo implique o sentido da convivência com o coletivo, das suas regras e 

dos valores que estas envolvem. 

III. Jogos cujo conteúdo implique o reconhecimento de si mesmo e das próprias possibilidades 

de ação. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

08. No voleibol, o líbero pode ser definido, quanto às suas funções, como: 

A) Jogador com habilidade específica para a preparação de jogadas de ataque. 

B) Jogador com alto poder de definição, força, velocidade e habilidade, que ataca pelas 

pontas ou saltando de trás da linha dos 3 metros. 

C) O jogador mais alto do time, que deve combinar duas qualidades: ser bom no bloqueio e 

ter velocidade para atacar. 

D) O jogador que tem como principal tarefa recepcionar bem os saques e defender os 

ataques, passando a bola com perfeição para o levantador. 

 

09. Sobre as regras do voleibol, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que 

traz a sequência correta: 

(__) Só é permitida uma única tentativa de saque. 

(__) No bloqueio, os bloqueadores não podem tocar a bola além da rede. 

(__) O jogador do saque tem doze segundos, após o apito do árbitro para efetuá-lo. 

A) V – V – F. 
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B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

10. As crianças fazem progressos significativos nas habilidades motoras, durante os anos pré-

escolares. À medida que se desenvolvem, fisicamente, elas são mais capazes de fazer o que 

querem com seus corpos. É correto afirmar que, aos 4 anos, elas já são capazes de: 

A) Descer uma longa escadaria sem ajuda, alternando os pés. 

B) Saltitar, facilmente, uma distância de cinco metros. 

C) Saltar uma distância de 60 a 84 centímetros. 

D) Arrancar, girar e parar, efetivamente, em jogos. 

 

11. No atletismo, as provas de campo são aquelas realizadas em setores específicos do estádio, 

cujas dimensões são determinadas pelas regras internacionais. Não se enquadra como prova de 

campo: 

A) Arremesso do peso. 

B) Lançamento do dardo. 

C) Saltos à altura. 

D) Maratonas. 

 

12. Dos fundamentos da ginástica, aplicados às aulas de Educação Física, dar voltas sobre os 

eixos do próprio corpo é o conceito fundamental para: 

A) Balançar. 

B) Girar. 

C) Saltar. 

D) Equilibrar. 

 

13. Laamb é uma luta tradicional de Senegal (país localizado no continente Africano). Essa luta 

costumava ser praticada, nos fins das colheitas. Os lutadores enfrentavam-se e o vencedor é 

aquele que: 

A) Faz o adversário cair, no chão, primeiro.  

B) Coloca as costas do adversário, no chão, primeiro. 

C) Acerta mais vezes o rosto do adversário. 

D) Consegue jogar o adversário para fora do círculo (ringue) de luta. 
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14. Dos fundamentos iniciais do ensino do voleibol, ensinar aos alunos sobre passar a bola para o 

campo contrário dificultando a defesa, é o conceito inicial de: 

A) Bloqueio. 

B) Saque. 

C) Ataque. 

D) Levantamento. 

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mondaí (SC), é correto afirmar que a 

suplementação da Legislação Federal e Estadual no que couber é de competência: 

A) Do Congresso Nacional. 

B) Da Assembleia Legislativa. 

C) Do Município. 

D) Da Câmara dos Deputados. 

 

16. Sobre as universidades, assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal 

de 1988: 

A) Não gozam de autonomia didático-científica. 

B) Gozam de autonomia apenas financeira, mas não patrimonial. 

C) Obedecem ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

D) Não podem gerir a parte administrativa sem controle estadual. 

 

17. João Pedro, estudante de Direito da Universidade Alpha, estava em debate com seu colega 

Caio após a aula de Direito Constitucional, no que diz respeito às disposições da Constituição 

Federal de 1988 sobre a Educação. João Pedro sustentava que o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo. Caio, por outro lado, sustentava que o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público objetivo, nos termos da Constituição Federal. Sobre o tema, 

assinale a alternativa correta: 

A) João Pedro tem razão. 
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B) Ambos têm razão. 

C) Ambos estão equivocados. 

D) Caio tem razão. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. Recentemente, na Argentina, com o objetivo de financiar a luta contra a Covid-19 e aprovar 

subsídios à pobreza e créditos a pequenas e médias empresas, entre outras ajudas sociais 

urgentes o Congresso do país converteu em lei a seguinte medida: 

A) Uma taxa nacional a importações, cerca de 8% sob valores acima de Mil dólares, que 

deverão ser convertidos em ajuda financeira a pessoas de baixa renda. 

B) Uma medida de obrigatoriedade de transposição de renda de todos aqueles que recebem 

acima de 20 mil pesos, que terão convertidas, 1,8% de sua renda para ajuda financeira à 

pessoas de baixa renda. 

C) Um novo imposto sob transações bancárias, que serão convertidos a pesquisas médicas e 

ações afirmativa, que incidirão a transações acima de 5 mil pesos. 

D) Um imposto extraordinário aplicado às grandes fortunas de pelo menos 2% a ser cobrado 

de pessoas com ativos que passem de 200 milhões de pesos argentinos. 

 

19. No início de dezembro de 2020 foi anunciada a descoberta de novas pinturas rupestres na 

região amazônica colombiana, com pelo menos 12,5 mil anos isolada num antigo território das 

Farc. Uma das possibilidades abertas por tal descoberta reside no fato: 

A) Permite contestar a teoria de que o homem primitivo teria sua origem no continente 

africano, pois a datação da pintura é anterior aos primeiros achados na África do Sul e 

Etiópia, considerados os mais antigos. 

B) Possibilita demonstrar um novo tronco evolutivo para o ser humano, tendo em vista a 

especiação ocorrida na deriva continental, os homens da era glacial tinham características 

que os eliminou do processo evolutivo. 

C) Fornece indícios da vida humana Era Glacial, pois informam sobre espécies de animais e 

vegetais então existentes, como também sobre como seus habitantes se comunicavam e 

seus rituais xamânicos.  

D) Descreve hábitos e costumes que questionam o fato dos primeiros homens terem sido 

carnívoros, pois claramente o regime alimentar na região era baseado em frutas e 

derivados, conforme apresentam as figuras. 
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20. Nos Estados Unidos, a instituição National Embryo Donation Center (NEDC) promove a 

adoção de embriões, num processo semelhante a adoção, na qual os casais podem decidir se 

desejam uma adoção de embrião "fechada" ou "aberta” permitindo alguma forma de contato com 

a família doadora. No ano de 2020, junto a um casal, tal instituição quebrou um recorde, com a 

ação: 

A) Estabeleceu o nascimento de um embrião congelado por 27 anos. 

B) Completou mais de 200 mil nascimentos in vitro. 

C) Recuperou embriões de corpos já falecidos com êxito. 

D) Realizou uma fertilização com material genético de pais adotivos em embriões já prontos.  

 

 

 

 

 

 

 


