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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Palma Sola 

Edital de Processo Seletivo nº 09/2020  

________________________________________________

___________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de Educação Física (Licenciatura) 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: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico (14 questões) 
 

01. A descrição da técnica das corridas deve ser a consideração de que a boa técnica de correr é 
a manifestação dos movimentos naturais do ser humano, quando pretende deslocar-se com 
maior velocidade e, por isso, deixa de andar e passa a correr. Movimento que se caracteriza por: 

A) Um dos pés no solo e o outro no ar, o tempo todo. 
B) Linha com o eixo do corpo, mantendo o olhar dirigido para cerca de 15 metros à frente. 
C) Movimentos voltados para frente, sem movimentar, exageradamente, os quadris e ombros. 
D) Uma fase aérea, ou seja, momentaneamente, os dois pés perdem o contato com o solo. 

 
02. Sobre o ato de correr, considere a alternativa que aponte a necessidade de descontração: 

A) O menor dos segmentos deve ser realizado sem choques ou pequenas sacudidas, em um 
ritmo sempre idêntico, correspondente ao das passadas. 

B) A dosificação da amplitude dos movimentos, juntamente com uma utilização mais racional 
das possibilidades do corpo humano, resulta em um gasto orgânico mínimo, adequando-se 
melhor ao ritmo desejado. 

C) A ação de correr solicita alguns músculos ou grupos musculares. Assim sendo, quanto 
maior for à inibição dos músculos que não estão sendo induzidos, tanto maior será a 
economia de energias e, consequentemente, tanto melhores serão as condições do 
corredor para realizar o esforço. 

D) Depende, em parte, do comportamento da cabeça, que é um dos meios mais eficazes de 
controle. São importantes a posição do tronco e o movimento dos membros, pois os braços 
movimentam-se incessantemente, sincronizados com a movimentação das pernas. 

 
03. Leia o trecho a seguir: 
“A técnica da corrida é uma parte fundamental do treinamento, tanto para o iniciante como para o 

atleta formado. Ela deve ser usada em todos os períodos da iniciação ou treinamento, podendo 

ser trabalhada como um componente do aquecimento. Sobre os exercícios de técnica de corrida, 

_____________ é a corrida com os calcanhares tocando os glúteos, tronco, levemente, inclinado, 

à frente, movimento de braços no sentido anteroposterior, ênfase na frequência das passadas.” 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

A) ANFERSEN. 
B) SKIPPING. 
C) DRIBLING. 
D) HOPSERLAUF. 

 
04. O minibasquete é um jogo baseado no basquete e indicado para meninos e meninas com: 

A) 8 anos ou menos. 
B) 12 anos ou menos. 
C) 10 anos ou menos. 
D) 14 anos ou menos. 
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05. Com relação ao salto sobre a mesa, o indivíduo irá iniciar o movimento em posição ereta no 
final da pista de corrida, em seguida, se aproximará da mesa de salto correndo para obter 
velocidade e força, uma passada antes de chegar ao trampolim irá realizar uma “chamada” e 
impulsionará os dois pés no trampolim, concomitantemente, mantendo as pernas juntas e bem 
estendidas. Nesse momento: 

A) Irá elevar os braços na vertical no prolongamento do tronco e projetará o corpo para cima e 
para frente, lançando também as pernas para cima (1° voo), tocará as mãos na mesa 
mantendo os braços no prolongamento do ombro (2º voo) e dará impulsão com a 
articulação do ombro afim de passar pela mesa mantendo as pernas unidas e estendidas 
(3° voo), no momento em que o aluno retirar as mãos da mesa deve manter os braços 
fletidos no prolongamento do tronco e abdome contraído para conseguir aterrissar no 
colchão em posição ereta conforme se iniciou. 

B) Irá elevar os braços na vertical no prolongamento do tronco e projetará o corpo para cima e 
para frente, lançando também as pernas para cima (1° voo), tocará as mãos na mesa 
mantendo os braços no prolongamento do ombro e dará impulsão com a articulação do 
ombro afim de passar pela mesa mantendo as pernas unidas e fletidas (2° voo), no 
momento em que o aluno retirar as mãos da mesa deve manter os braços fletidos no 
prolongamento do tronco e abdome contraído para conseguir aterrissar no colchão em 
posição ereta conforme se iniciou. 

C) Irá elevar os braços na vertical no prolongamento do tronco e projetará o corpo para cima e 
para frente, lançando também as pernas para cima (1° voo), tocará as mãos na mesa 
mantendo os braços no prolongamento do ombro (2º voo) e dará impulsão com a 
articulação do ombro afim de passar pela mesa mantendo as pernas unidas e fletidas (3° 
voo), no momento em que o aluno retirar as mãos da mesa deve manter os braços 
estendidos no prolongamento do tronco e abdome contraído para conseguir aterrissar no 
colchão em posição ereta conforme se iniciou. 

D) Irá elevar os braços na vertical no prolongamento do tronco e projetará o corpo para cima e 
para frente, lançando também as pernas para cima (1° voo), tocará as mãos na mesa 
mantendo os braços no prolongamento do ombro e dará impulsão com a articulação do 
ombro afim de passar pela mesa mantendo as pernas unidas e estendidas (2° voo), no 
momento em que o aluno retirar as mãos da mesa deve manter os braços estendidos no 
prolongamento do tronco e abdome contraído para conseguir aterrissar no colchão em 
posição ereta conforme se iniciou. 

 
06. No Handebol, a linha de tiro livre: 

A) É uma linha com 1 metro de comprimento, marcada diretamente em frente à baliza. Ela é 
paralela à linha de gol, a uma distância de 7 metros. 

B) É uma linha tracejada a 3 metros de distância da linha da área de gol. Ambos os 
seguimentos da linha e os espaços entre eles medem 15 cm. 

C) É uma linha de 15 cm de comprimento, marcada diretamente a frente de cada baliza. Ela é 
paralela à linha de gol, a uma distância de 4 metros. 

D) Une os pontos centrais das duas linhas laterais. 
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07. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, dos elementos fundamentais 
comuns às práticas corporais, o movimento corporal: 

A) É pautado por uma lógica específica. 
B) É vinculado com o lazer. 
C) É visto como elemento essencial. 
D) É vinculado com o cuidado com o corpo e a saúde. 

 
08. Sobre o líbero do vôlei indoor, analise: 
(__) Esta função foi introduzida pela FIVB em 1998; 

(__) O líbero é um atleta especializado nos fundamentos que são realizados com mais frequência 

no fundo da quadra, isto é, recepção e ataque de fundo; 

(__) O líbero só pode realizar levantamentos de toque do fundo da quadra. Caso esteja pisando 

sobre a linha de três metros ou sobre a área por ela delimitada, não poderá realizar o 

levantamento. 
Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta: 

A) V – V – F. 
B) V – F – F. 
C) F – V – V. 
D) F – F – V. 

 
09. No minibasquete, cestas devem englobar os aros e as redes. Cada uma das cestas deve 
estar a: 

A) 2,60 m acima do chão. 
B) 2,68 m acima do chão. 
C) 2,75 m acima do chão. 
D) 2,82 m acima do chão. 

 
10. No vôlei de praia, tie-break é o nome dado ao: 

A) Terceiro set. 
B) Quarto set. 
C) Quinto set. 
D) Sexto set. 

 
11. Os músculos do corpo humano são classificados de várias formas. Quanto ao movimento, 
temos:  

A) O músculo longo, curto e largo. 
B) O transverso, o reto e o oblíquo. 
C) Os superficiais ou cutâneos e os músculos profundos ou subaponeuróticos. 
D) Os músculos flexores, extensores, rotadores, abdutores e adutores. 

 
12. Sobre as modalidades esportivas, considere a alternativa correta, quanto à sua classificação: 

A) Campo: hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi. 
B) Rede quadra dividida: beisebol, críquete, softbol. 
C) Técnico-combinatório: ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado. 
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D) Marca: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo. 
13. “Os objetivos educacionais são uma exigência indispensável para o trabalho docente, 

requerendo um posicionamento ativo do professor em sua explicitação, seja no planejamento 

escolar, seja no desenvolvimento das aulas”. 
(LIBÂNEO, 2013, p. 134).  

 
Nessa citação, o autor traz os objetivos como: 

A) Foco da atividade pedagógica, que irá nortear toda prática docente e que sem ele essa 
prática não existe. 

B) Preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. 
C) Lugar do fazer pedagógico, do acontecer da aprendizagem, da pesquisa e da avaliação, 

que precisar ser bem planejada. 
D) Dimensões do processo didático – ensinar, aprender, pesquisar e avaliar – preparado e 

organizado pelo professor. 
 
14. Das unidades temáticas do ensino da Educação Física, de acordo com a BNCC, sobre a 
unidade “Brincadeiras e Jogos”, considere a alternativa incorreta: 

A) Explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo 
e espaço. 

B) Caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao 
que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. 

C) Possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam ser reconhecidos 
jogos similares em diferentes épocas e partes do mundo, esses são recriados, 
constantemente, pelos diversos grupos culturais. 

D) Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo de classificação 
baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação 
com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. 

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 
15. De acordo com a Lei n° 13.146/15, é correto afirmar que o atendimento preferencial à pessoa 
com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços é: 

A) Vedado.  
B) Obrigatório. 
C) Impossível.  
D) Possível mas não aplicado. 
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16. A Lei Orgânica do Município de Palma Sola (SC) prevê que os Vereadores são invioláveis 
pelas suas opiniões e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. De acordo 
com a referida Lei, assinale a alternativa correta em relação à situação em que o Vereador tenha 
que testemunhar perante a Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício do mandato, ou sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações: 

A) Os Vereadores são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, mas não são obrigados a 
prestar testemunho sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

B) Os Vereadores não são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, mas são obrigados a prestar 
sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

C) Os Vereadores não são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

D) Os Vereadores são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, e sobre pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

 
17. De acordo com a Lei n° 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências, assinale a alternativa correta: 

A) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

B) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não 
se prolongará por mais de 28 (vinte e oito) meses, salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

C) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de 
liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 
de acolhimento institucional, pela entidade responsável, somente mediante autorização 
judicial. 

D) A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar não 
poderão participar de programa de apadrinhamento. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 
18. Embora tenha um território relativamente pequeno (95,4 mil km²), o estado de Santa Catarina 
possui uma grande diversidade geográfica, e apresenta o clima subtropical úmido como 
predominante, com verões quentes e invernos com temperaturas baixas, inclusive, neste estado 
registra-se a maior ocorrência de neve do Brasil, na região: 

A) Planalto Serrano. 
B) Serra do Mar. 
C) Chapada dos Castelhanos. 
D) Vale do Itajaí. 
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19. No início de janeiro foi noticiada a construção de uma cidade planejada, baseada na utilização 
de energia limpa, e livre da dependência de petróleo, que será capaz de abrigar um milhão de 
residentes, e destinadas a empreendimentos urbanos positivos em carbono movidos a energia 
100% limpa, numa zona de negócios conhecida como Neom. O início de sua construção está 
previsto para o primeiro trimestre de 2021, e será empreendida pelo país: 

A) Catar. 
B) Arábia Saudita. 
C) Canadá. 
D) China. 

 
20. Após a invasão ao Capitólio por apoiadores de Donald Trump para impedir a nomeação de 
Joe Biden como presidente, o Congresso estadunidense estudou o afastamento do presidente, 
mesmo com poucos dias para findar seu mandato, baseado na chamada 25ª emenda 
constitucional, que significa: 

A) Permite que novas eleições sejam convocadas com novas chapas eleitorais, quando não 
há consenso de vencedor, mesmo realizadas as eleições nacionais. 

B) Adianta a posse no do novo presidente eleito encerrando o mandato do atual devido a 
crime de responsabilidade cometido e devidamente comprovado. 

C) Anula e cancela decretos presidenciais dos últimos 90 dias, se o mandatário for 
considerado mentalmente instável, o que colocaria em xeque suas decisões. 

D) Permite que o vice-presidente se torne presidente em exercício quando um presidente 
estiver impossibilitado de continuar suas funções.  

 
 
 
 
 
 


