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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) 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 45:00 minutos 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 45:00 minutos 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 02:00horas, 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 FÍSICA 



Português 
01) São exemplos de Figuras de Linguagem. 

 

I. Metáfora; 

II. Metonímia; 

III. Sinestesia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente o item I está correto.  b) Somente o item II está correto. 

c) Somente o item III está correto. d) Todos os itens estão corretos. 

 

02) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“A quarentena já dura dois meses.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Pleonasmo. b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

03) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente. 

 

a) ajenda, genjiva, agitado. 

b) ingeção, masajem, jipe. 

c) giló, gente, geito. 

d) gelado, gente, jipe. 

 

04) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Antítese.  b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

05) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

 

a) Pleonasmo. b) Hipérbole.  c) Catacrese. d) Comparação. 

 

 

 



 Matemática 
 
 
06)Uma empresa tem 6 máquinas iguais, que produzem juntas 2052 peças em 

6 horas de produção por dia. Se essa empresa comprar mais duas máquinas 

iguais as que já tem e trabalhar 5 horas por dias qual será sua produção de 

peças no dia? 

(a) 2200  (b) 2220  (c) 2240  (d) 2280 

07) Uma área de terra tem a forma retangular, onde a medida do comprimento é 

igual ao quadruplo da medida da largura, se essa área de terra tem um perímetro 

de 680 metros, qual é a área que essa terra apresenta? 

(a) 2720m2  (b) 18496m2  (c) 4580m2  (d) 14080m2 

08) Um terreno retangular tem 24 metros de largura e 32m de comprimento. O 

terreno será dividido ao meio pela sua diagonal formando assim dois triângulos. 

Se uma dessas metades for cercada por uma tela qual o comprimento dessa 

tela? 

(a) 96m  (b) 60m  (c) 120m  (d) 80m 

09) Analisando as sequências dos termos seguinte foram sucessivamente 

obtidos segundo uma determinação padrão: (2, 8, 20, 44, 92) o décimo termo 

dessa sequência só pode ser: 

(a) 3068  (b) 2016  (c) 3048  (d) 2046 

10) Considere as sentenças a seguir: 

I.(𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 𝑦2 

II. 8𝑥𝑧 + 10𝑥𝑘 + 12𝑦𝑧 + 15𝑦𝑘  = (2𝑥 + 3𝑦) ∙ (4𝑥 + 5𝐾 

III. (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

(a) I é verdadeira. 

(b) II é falsa. 

(c) II e III são verdadeiras. 

(d) III é verdadeira 

 

 



Conhecimentos Específicos 
Responda as questões de 11 a 15 de acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases. 

 

11) No Art. ____. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) 2º.  b) 3º.  c) 4º.  d) 5º. 

 

12) A Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional é de: 

a) 10 de dezembro.  b) 20 de dezembro.  c) 22 de dezembro. 

d) 28 de dezembro. 

 

13) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso,  

(  ) De acordo com o Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação 

básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - 

educação superior. 

(  ) No Art. 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

(  ) De acordo com o Art. 32, § 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar 

o ensino fundamental em ciclos.  

 

Assinale a alternativa correta. 

a) F, V, V.  b) V, F, V.  c) V, V, V.  d) V, V, F. 

 

14) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso. De acordo com o Art. 27. Os 

conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 

diretrizes,  

(  ) a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

(  ) consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

(  ) orientação para o trabalho; 

(  ) promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-

formais. 

 

 



Assinale a alternativa correta. 

a) V, V, V, V.  b) F, V, V, V.  c) F, V, F, V.  d) V, F, V, F. 

 

15) De acordo com o Art. _____. Na oferta de educação básica para a população 

rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. 

Assinale a alternativa correta. 

a) 26º.  b) 27º.  c) 28º.  d) 30º. 

 

16) De acordo com a Resolução nº 056/2003, marque “V” para verdadeiro e “F” 

para falso. 

(  ) No Art. 1º - A atividade do Profissional de Educação Física, respeitado o 

disposto na Lei nº 9.696, de 1º de Setembro de 1998, e no Estatuto do Conselho 

Federal de Educação Física - CONFEF, rege-se por este Código de Ética. 

(  ) Em seu Art. 2º - Para os efeitos deste Código, considera-se: I - beneficiário 

das ações, o indivíduo ou instituição que utilize os serviços do Profissional de 

Educação Física; II - destinatário das intervenções, o Profissional de Educação 

Física registrado no Sistema CONFEF/CREFs. 

(  ) De acordo com Art. 3º - O Sistema CONFEF/CREFs reconhece como 

Profissional de Educação Física, o profissional identificado, conforme as 

características da atividade que desempenha, pelas seguintes denominações: 

Professor de Educação Física, Técnico Desportivo, Treinador Esportivo, 

Preparador Físico, Personal Trainer, Técnico de Esportes; Treinador de 

Esportes; Preparador Físico-corporal; Professor de Educação Corporal; 

Orientador de Exercícios Corporais; Monitor de Atividades Corporais; Motricista 

e Cinesiólogo. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, V, V.  b) F, V, V.  c) V, F, V.  d) V, V, F. 

 

17) Leia cada item sobre o Vôlei. 

I. Cada equipe possui um técnico; 
II. Uma partida é constituída de 5 sets; 
III. Não existe tempo pré-determinado para cada set; 
IV. Cada set tem um máximo de 25 pontos com uma diferença mínima de 2 
pontos; 
Assinale a alternativa correta. 
a)Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens II e III estão corretos. 
c) Somente os itens III e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
18) Analise cada item do futsal e, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 
(  ) O Passe é o ato de chutar a bola para um companheiro da equipe. 



(  ) O Drible é o ato de enganar o adversário com uma série de movimentos e 
passar por ele. 
(  ) O Cabeceio é o ato de golpear a bola com a cabeça. 
(  ) O Chute é o ato de golpear a bola com os pés. 
 
Marque a alternativa correta. 
a) F, V, V, V.  b) V, V, V, V.  c) F, V, V, F.  d) V, V, F, F. 
 
19) Leia atentamente cada item abaixo referente ao Campo de Futebol. 
 
I. 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. 
II. Área de meta: Também conhecida como pequena área. Determina os limites 
da cobrança de tiros-de-meta e de tiros-livres indiretos. 
III. Área penal: Também conhecida como grande área. Determina o espaço em 
que é permitido ao goleiro usar as mãos para defender a bola. 
IV. 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. 
V. Linha de Meta: Também conhecida como linha de fundo. Delimita o espaço 
do campo. 
VI. Quando ultrapassada sem passar pelo gol, é marcada a falta e é cobrado o 
escanteio ou o tiro-de-meta. 
VII. Círculo Central: Delimita o espaço do toque inicial da bola. 
VIII. Ponto Central: É uma marca, no centro do círculo central, onde a bola 
deverá ficar para receber o primeiro toque. 
IX. Tiro penal: Também conhecida como marca do pênalti. Determina a distância 
para a cobrança de pênaltis. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens IV, V e VI estão corretos. 
c) Apenas os itens VII, VIII e IX estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
20) De acordo com o ECA, 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) 1º.’’  b) 2º.  c) 3º.  d) 4º. 

 

 


