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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, 
D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, 
solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do 
Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo 
com as orientações de preenchimento contidas nele. 
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, 
sob pena de invalidez do documento. 
Durante a realização das provas é vedado:  
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 
equipamentos eletrônicos;  
b) a comunicação entre os candidatos;  
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 01:00 (uma hora) do 
seu início.  
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer 
equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de 
arma. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão 
Resposta, somente será permitida depois de transcorrido uma hora(01:00) do início 
da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno 
de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um 
dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 02:00 horas, incluído o tempo para 
preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos 
em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos 
cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 
 

 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 



Português 
 
01) “São palavras que têm a mesma pronúncia e, às vezes, a mesma grafia, mas 
significado diferente”. 
O conceito acima se refere ao conceito de: 
a) homônimos. b) antônimo.   c) sinônimo.  d) verbo. e) Parônimo. 
 
2) Relacione a segunda coluna de acordo com seu respectivo significado. 
 
(1) Substantivo próprio  (  ) É aquele que dá nome aos seres da mesma 
espécie. 
(2) Substantivo comum  (  ) É aquele formado por uma só palavra. 
(3) Substantivo simples  (  ) É aquele que tem origem em outra palavra. 
(4) Substantivo derivado  (  ) É aquele que nomeia um ser particular. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
a) 2, 4, 3, 1.    b) 2, 3, 4, 1.  c) 2, 1, 3, 4.  d) 2, 3, 1, 4. 
e) 2, 1, 4, 3. 
 
3) Assinale a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente. 

a) luxo, enchada, feixe, bexiga.    b) chereta, trouxa, enchuto, mexer. 

c) bechiga, ameixa, enxugar, enxergar.    d) graxa, laxante, enxuto, desleixo. 

e) repuchar, mexerica, xadrez, deixar. 

 

4) Assinale a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente. 

a) coragem, trage, majestade, agir.        b) ageitar, gema, arjila, fugir. 

c) gengibre, hoje, viagem, viajar.            d) cangica, vagem, lijeira, gorjeta. 

e) lage, sujeito, mugido, ferrugem. 

 

05) “Substantivo ________________ é aquele que formado por mais de uma 

palavra.” 

“Substantivo ____________________ é aquele que não se deriva de outra 

palavra.” 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco 

respectivamente. 

a) simples; composto. b) comum; primitivo. c) derivado; composto. 

d) primitivo; próprio.  e) composto; primitivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 Matemática 
 

06) Em uma residência há uma caixa de água que está com 
17

18
 de sua capacidade 

preenchido. Usaram 
4

7
 para lavar a casa e as roupas. Se a capacidade da caixa 

é de 1260 litros. Quantos litros de água sobraram na caixa? 

(a) 70 litros.  (b) 1190 litros.  (c) 680 litros.  (d) 510 litros. 

(e) 750 litros. 

 

07) Para construir um muro, 5 pedreiros levam 28 dias para realizar a construção 

que apresenta 2 metros de altura. Se esse mesmo muro tivesse sido feito por 

mais dois pedreiros e fosse de 3 metros de altura, quantos dias esses pedreiros 

levariam para construí-lo? 

(a) 30  (b) 27  (c) 29  (d) 36  (e)Nenhuma das 

respostas anteriores. 

 

08) Ao comprar uma geladeira Gustavo obteve um desconto de 14% ao comprar 

à vista. Se Gustavo pagou R$1.591,00 pela geladeira. De quanto foi o desconto 

em reais? 

(a) R$ 314,00 (b) R$ 259,00 (c) R$ 274,56 (d) R$ 222,74 

(e) R$ 245,00 

 

09) Um festival de música e cores foi realizado em um camping, de 128m de 

comprimento e 65m de largura. Sabendo que para cada m² havia, em média, 6 

pessoas. Quantas pessoas tinha no festival? 

 

(a) 31450 pessoas  (b) 49920 pessoas  (c) 25080 pessoas 

(d) 53480 pessoas  (e) nenhuma das respostas anteriores. 

10) Leonardo desenha em uma folha um triângulo retângulo, mas apresenta 

apenas duas mediadas. O cateto adjacente mede 12cm e a hipotenusa mede 

20cm. Nessas condições o cateto oposto só pode medir? 

(a) 13cm (b) 14cm (c) 15cm (d) 16cm (e) 17cm 

 

 

 



 

Conhecimentos Específicos 
 
11) De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases, em seu Art. 13. Os 
docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens IV e V estão corretos. 
d) Apenas os itens V e VI estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
12) De acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 
_____. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 
 
a) 2º.  b) 3º.  c) 4º.  d) 5º.  e) 6º. 
 
13) De acordo com as Regras do Judô, leia atentamente cada item abaixo. 
I. Pratica-se o judô em um tatame de forma quadrada, com medidas que variam 
de 14 a 16 metros. 
II. As lutas tem duração máxima de cerca de 5 minutos. 
III. O objetivo da luta é conquistar o ippon, que consiste na imobilização do 
oponente por 30 segundos. 
IV. O ippon também pode ser conquistado de outras formas: o wazari é 
considerado um ippon incompleto. Ocorre, por exemplo, quando o lutador 
imobiliza seu oponente com apenas um ombro no chão. Cada wazari vale meio 
ponto. Dessa forma, dois wazari equivalem a um ippon. 
V. Além disso, há o yuko, que vale um terço de ponto. Ocorro quando o 
adversário cai de lado no tatame. 
VI. Há, também, o koka, que apresenta a menor pontuação do esporte. Vale um 
quarto de ponto. Ocorre quando o adversário cai sentado no tatame. 
 
Assinale a alternativa correta. 



 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 
c) Apenas os itens I, V e VI estão corretos. 
d) Apenas os itens II, V e VI estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
14) De acordo com a Capoeira, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 
(  ) os golpes são jogados próximos ao chão; 
(  ) o ritmo musical é mais lento e há muita malícia; 
(  ) A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros 
foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-
açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. A capoeira 
era uma forma de luta e de resistência. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) F, V, V. b) V, V, V. c) V, F, V. d) V, V, F. e) F, F, F. 
 
15) De acordo com os PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais, marque “V” 
para verdadeiro e “F” para falso. 
(  ) No século XX, a Educação Física escolar sofreu, no Brasil, influências de 
correntes de pensamento filosófico, tendências políticas, científicas e 
pedagógicas. Assim, até a década de 50, a Educação Física ora sofreu 
influências provenientes da filosofia positivista, da área médica de interesses 
militares, ora acompanhou as mudanças no próprio pensamento pedagógico. 
(  ) Nesse mesmo período histórico ocorreu a importação de modelos de práticas 
corporais, como os sistemas ginásticos alemão e sueco e o método francês, 
entre as décadas de 10 e 20, e o método desportivo generalizado, nas décadas 
de 50 e 60. Contudo, observa-se na história da Educação Física uma distância 
entre as concepções teóricas e a prática real nas escolas.  
(  ) Na década de 70, a Educação Física sofreu, mais uma vez, influências 
importantes no aspecto político. O governo militar investiu nessa disciplina em 
função de diretrizes pautadas no nacionalismo, na integração (entre os Estados) 
e na segurança nacionais, objetivando tanto a formação de um exército 
composto por uma juventude forte e saudável como a desmobilização das forças 
políticas oposicionistas.  
(  ) As atividades esportivas também foram consideradas importantes na 
melhoria da força de trabalho para o milagre econômico brasileiro.  
 
Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, V.  b) V, V, F, F.  c) F, F, V, V.  d) V, V, V, V. 
e) F, F, F, V. 
 
16) De acordo com a Resolução CONFEF Nº ____________, Dispões sobre o 
Código de Ética dos Profissionais de Educação Física registrados no Sistema 
CONFEF/CREFs. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 
a) Nº 308/2014. b) Nº 302/2016. c) Nº 307/2015. 
d) Nº 306/2015. e) Nº 305/2015. 
 



17) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso referente ao Vôlei. 

(  ) Cada equipe possui um técnico; 
(  ) Uma partida é constituída de 5 sets; 
(  ) Não existe tempo pré-determinado para cada set; 
(  ) Cada set tem um máximo de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 
pontos; 
Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, V.  b) V, V, V, V.  c) V, V, F, F.  d) F, F, V, V. 
e) F, V, V, F. 
 
18) Analise cada item do futsal. 
I. Passe: É o ato de chutar a bola para um companheiro da equipe. 
II. Drible: É o ato de enganar o adversário com uma série de movimentos e 
passar por ele. 
III. Cabeceio: É o ato de golpear a bola com a cabeça. 
IV. Chute: É o ato de golpear a bola com os pés. 
 
Marque a alternativa correta. 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
 
19) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso referente ao Campo de Futebol. 
 
(  ) Arco-penal: Delimitada por uma meia circunferência. Determina a distância a 
que os jogadores não envolvidos em penalidades devem permanecer durante a 
cobrança de falta. 
(  ) Área de meta: Também conhecida como pequena área. Determina os limites 
da cobrança de tiros-de-meta e de tiros-livres indiretos. 
(  ) Área penal: Também conhecida como grande área. Determina o espaço em 
que é permitido ao goleiro usar as mãos para defender a bola. 
(  ) Linha Lateral: Delimita o espaço do campo. Caso a bola ultrapasse essa linha, 
deve ser marcada a falta e deve haver a cobrança de lateral. 
(  ) Linha de Meta: Também conhecida como linha de fundo. Delimita o espaço 
do campo. 
(  ) Quando ultrapassada sem passar pelo gol, é marcada a falta e é cobrado o 
escanteio ou o tiro-de-meta. 
(  ) Círculo Central: Delimita o espaço do toque inicial da bola. 
(  ) Ponto Central: É uma marca, no centro do círculo central, onde a bola deverá 
ficar para receber o primeiro toque. 
(  ) Tiro penal: Também conhecida como marca do pênalti. Determina a distância 
para a cobrança de pênaltis. 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) V, V, V, V, V, V, V, V, V. 
b) F, F, V, V, V, V, V, V, V. 
c) V, V, F, F, V, V, V, V, V. 



d) V, V, V, V, F, F, V, V, V. 
e) V, V, V, V, V, V, V, F, F. 
 
20) A competição de Basquete é dirigida por: 
 
I. Três árbitros: têm como função assegurarem o cumprimento das regras do 
jogo; 
II. Um marcador e o seu auxiliar: têm como funções o preenchimento do boletim 
de jogo, onde registram os pontos marcados, as faltas pessoais e técnicas, etc.; 
III. O cronometrista: verifica o tempo de jogo e os descontos de tempo; 
IV. Um operador de vinte e quatro segundos: controla os 24 segundos que cada 
equipe dispõe para a execução de uma jogada. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Apenas o item III está incorreto. 
e) Apenas o item IV está incorreto. 
 


