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CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (Matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do cargo 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – Analisando o texto apresentado na charge, abaixo, é possível afirmar que: 

 

a) Há pelo menos três pronomes, a saber: “senhora, ela e aquela.” 

b) Um dos pronomes: “Senhora”, classifica-se como pronome de tratamento. “Ela” é um 

Advérbio Nominal.  

c) Dos verbos presentes no texto, dois deles são da 1ª conjugação. 

d) O verbo “faz” pertence a primeira conjugação verbal. 

e) O verbo “devíamos” está flexionado no singular. 

2 – Observe:  
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Na charge abaixo temos a seguinte declaração: “Claro chefe!! Fiz uma retirada sustentável!”. Temos 

na palavra em destaque um exemplo de verbo flexionado no pretérito. Qual das alternativas abaixo 

não apresenta verbo flexionado no mesmo tempo verbal (pretérito) do excerto analisado: 

a) Nós tomamos refrigerante no aniversário 

b) Percebi que ela chorara muito no cinema durante a exibição do filme. 

c) Nós não seríamos completamente felizes sem a concretização desse sonho. 

d) Ela sabia que eu tinha estudado muito 

e) Nós compramos roupas ontem. 

3 – Analise as alternativas a seguir e assinale a que apresenta palavras que podem ser classificadas 

foneticamente como proparoxítona e oxítona, respectivamente. 

a) Lâmpada – heroico  

b) Lúcido – anel    

c) Abacaxi – Século     

d) Caráter – Chuchu  

e) Vírus – Hífen  

4 – Leia o excerto e assinale a sentença que expressa uma informação incorreta em relação ao 

emprego das palavras destacadas:  

“Não é possível ser paciente com todo mundo, você não é santo. Não é possível ouvir com carinho 

todas as pessoas, você tem momentos difíceis. Logo, recomendo o seguinte: eleja as pessoas com 

quem você vai ser totalmente paciente. E no topo desta lista estão pais, mães, avós e irmãos. Com os 

outros, tenha paciência seletiva. Pai e mãe são as pessoas que você não pode atacar moralmente, 

você tem que aceitar. Te deram a vida, te criaram, ninguém vai amar você mais do que eles e o mais 

incrível: eles te amam apesar de te conhecerem, isso é extraordinário.” Por Leandro Karnal 

(Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br . Acesso em 16 fev. 2021) 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/
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a) O vocábulo LOGO exercendo a função de conjunção exprime a conclusão de um 

pensamento.  

b) A expressão COM QUEM poderia ser substituída por DAS QUAIS, sem alterar o sentido. 

c) A expressão COM OS OUTROS faz referência às pessoas em geral.   

d) ELES é um pronome que serve para substituir um termo anteriormente mencionado além de 

ser um elemento de coesão. 

e) ISSO é um pronome, está sendo usado como elemento coesivo e referencia o fato do amor 

incondicional dos pais.  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 – Uma senhora saiu de casa com uma certa quantia de dinheiro e gastou na farmácia  do valor que 

tinha. Em seguida, foi ao supermercado e gastou R$ 27,00 e sobrou  de todo o dinheiro que tinha 

quando saiu de casa. A fração que corresponde ao dinheiro gasto no supermercado e o valor total que 

a senhora dispunha inicialmente ao sair de casas é respectivamente: 

a)   e  R$ 200,00 

b)   e  R$ 180,00 

c)   e  R$ 180,00 

d)   e  R$ 99,00 

e)   e  R$ 200,00 

6 – A tabela abaixo representa o levantamento estatístico de uma escola referente à média salarial 

mensal dos servidores conforme a função que desempenham: 

FUNÇÃO Nº DE FUNCIONÁRISOS MÉDIA SALARIAL (R$) 

PROFESSORES 35 4.250,00 

DIREÇÃO  03 7.800,00 

OUTROS 12 2.300,00 
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Considerando todos os funcionários dessa escola, a média salarial mensal é de: 

a) R$ 4.000,00 

b) R$ 3.900,00 

c) R$ 4.783,30 

d) R$ 3.995,00 

e) R$ 4.200,00 

7 – Seja a equação  Se  e  são as raízes da equação, onde , então o 

valor de  é:  

a)  

b)  

c)  

d) 23 

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 – Observe:  

I – Com um território de apenas 95,4 mil km², Santa Catarina é o menor Estado do Sul do Brasil. 

O Estado é dividido em oito principais regiões: Litoral, Nordeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, 

Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste e Oeste. 

II - Entre as maiores cidades, destacam-se Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, 

Chapecó, Criciúma, Lages e Jaraguá do Sul. 

III - O Estado tem 295 municípios e a Capital é Florianópolis. 

IV - A maioria da população catarinense reside em áreas urbanas.  

V – A composição étnica estadual se apresenta da seguinte forma: Brancos, Pardos, Negros e 

Indígenas. 

VI - Os municípios catarinenses que apresentam maior concentração populacional são: Joinville, 

Blumenau, São José, Criciúma, Chapecó, Itajaí e Lages.  

(Fonte: https://www.sc.gov.br/conhecasc/geografia  e   https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc.html. Acesso em 14 fev. 2021) 

https://www.sc.gov.br/conhecasc/geografia
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc.html
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 Com relação as afirmativas acima apresentadas assinale a alternativa correta 

a) Todas as alternativas apresentam informações corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III e VI são sentenças corretas. 

c) Apenas as alternativas I, II, III e VI são sentenças corretas. 

d) Todas as alternativas apresentam sentenças corretas exceto a VI. 

e) Apenas as alternativas I, III, IV e V são sentenças corretas. 

9 – No dia 22 de janeiro de 2021, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (TPAN), o 

primeiro acordo multilateral de desarmamento nuclear em mais de duas décadas, entrou em vigor. 

Em comunicado, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, 

destacou que o Tratado “representa uma etapa importante no caminho para um mundo livre de armas 

nucleares”.  

Das maiores potências mundiais nucleares nenhuma ainda assinou o acordo até o momento, assim 

como os 30 Estados que são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).   

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta o nome de um país que já assinou o acordo.  

(Fonte: https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/tratado-sobre-a-proibicao-de-armas-nucleares-o-que-e-e-como-cai-na-prova/. Acesso em 14 

fev. 2021) 

a) Estados Unidos  

b) Rússia 

c) Brasil  

d) China 

e) França  

10 – Em recente reportagem temos: “O número de mortes por Covid-19 na Rússia é três vezes maior 

do que o número oficial relatado até então (...). A revelação coloca o país em terceiro lugar no 

ranking de número de mortos pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil.” 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome dos chefes de Estado dos países acima 

mencionados.  

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/tratado-sobre-a-proibicao-de-armas-nucleares-o-que-e-e-como-cai-na-prova/
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(Fonte: https://veja.abril.com.br/saude/covid-19-mortes-triplicam-na-russia-apos-revisao-de-dados/) 

a) Angela Merkel – Joe Biden – Jair Messias Bolsonaro     

b) Vladimir Putin – Joe Biden – Jair Messias Bolsonaro  

c) Alberto Fernández –  Daniel Ortega – Jair Messias Bolsonaro  

d) Raul Castro – Joe Biden – Jair Messias Bolsonaro 

e) Mario Draghi – Donald Trump – Jair Messias Bolsonaro 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

11 – A Educação Física desenvolvida no contexto escolar proporciona, aos estudantes benefícios 

tanto no aspecto motor quanto no desenvolvimento de valores e atitudes. 

Para que estes benefícios sejam alcançados, é importante que o planejamento atenda alguns 

princípios básicos que favoreçam o alcance dos objetivos traçados. 

Neste contexto é importante que o planejamento da Educação Física no contexto escolar tenha 

como princípios básicos as dimensões: 

a) Conceitual, disciplinar e atitudinal. 

b) Contextual, disciplinar e adaptativa. 

c) Conceitual, procedimental e atitudinal. 

d) Contextual, procedimental e adaptativa. 

e) Conceitual, procedimental e adaptativa. 

12 – Para qualquer ação a ser realizada nos diferentes âmbitos sociais, planejar a referida ação, é uma 

forma eficaz para alcançar os objetivos propostos.  

Na Educação Física escolar, planejar as ações didáticas é de fundamental importância, pois facilita 

o desenvolvimento das aulas bem como o alcance dos objetivos. 

Para que os objetivos propostos, na Educação Física escolar sejam alcançados com êxito, é 

necessário que o planejamento didático possua as seguintes características: 

I – Clareza. 

II – Flexibilidade. 

III – Correspondência com a realidade. 

IV – Seja elaborado com base nos documentos normativos da educação nacional. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 
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a) I apenas. 

b) III apenas. 

c) I e II apenas. 

d) II e IV apenas. 

e) I, II, III e IV. 

13 – Analise as proposições abaixo com relação à Educação Física escolar, identificando as 

verdadeiras (V) e as falsas (F): 

 ( ) A Educação Física escolar objetiva “estimular a sociabilidade do aluno, levando-o a 

aprimorar o seu desenvolvimento afetivo-social” (Antunes, 2010). 

( ) Nas atividades práticas desenvolvidas nas aulas de Educação Física escolar cabe ao docente 

o estímulo a performance das técnicas esportivas. 

( ) Nas aulas de Educação Física escolar, é importante que sejam oferecidas “experiências de 

movimento adequadas a diferentes níveis de crescimento e desenvolvimento” (Antunes, 2010). 

( ) Nas práticas esportivas desenvolvidas durante o fazer pedagógico diário, é importante que os 

alunos percebam a existência de princípios e regras e aprendam a utilizá-las de maneira correta.  

Após a análise, marque a sequência correta de respostas: 

a) V – F – F – F  

b) V – F – V – V  

c) V – V – F – V  

d) F – F – V – V  

e) F – F – F – V  

14 – O esporte, em termos gerais apresenta várias classificações, dentre elas “esporte de alto 

rendimento ou espetáculo e esporte como atividade de lazer. (Bracht, 2005 - adaptado); 

O esporte de alto rendimento ou espetáculo neste caso, é caracterizado: 

a) Por ser praticado nas horas de lazer, de uma forma livre e descompromissada. 

b) Por apresentar códigos diferenciados de pontuação onde não haverá um vencedor, nem 

competição. 

c) Por apresentar códigos da vitória-derrota, pela maximização do rendimento e pela 

racionalização dos meios. 

d) Por apresentar códigos de respeito a individualidade dos praticantes transformando-os em 

companheiros de jogo e não adversários de jogo. 

e) Por apresentar características de valorização da empatia, união entre as pessoas bem como o 

reforço a confiança em sí e nos outros praticantes. 
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15 – Com relação a avaliação nas aulas de Educação Física escolar, é importante destacar que “a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem é muito mais do que simplesmente aplicar testes, 

levantar medidas, selecionar e classificar alunos, (...) é necessário considerar que a avaliação do 

processo ensino-aprendizagem está relacionada ao projeto pedagógico da escola e está determinada 

também pelo processo de trabalho pedagógico inter-relacionado dialeticamente”. (Coletivo de 

Autores, 1993 – adaptado). 

A avaliação nas aulas de Educação Física escolar deve englobar as dimensões: 

I – Atitudinal (relacionada aos valores). 

II – Física (interligada ao rendimento físico dos alunos). 

III – Cognitiva (que engloba competências e conhecimentos). 

IV – Performática (contabilizando vitórias em competições que o aluno participa). 

V – Motora (relacionada ao desenvolvimento das habilidades motoras e capacidades físicas gerais 

dos alunos). 

A partir do exposto, está correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas. 

b) I, II e III apenas. 

c) I, III e V apenas. 

d) I, IV e V apenas. 

e) I, II, III, IV e V. 

16 – As lesões são muito comuns nas práticas corporais, sejam elas esportivas, de lazer, dentre 

outras. É importante que o profissional de Educação Física tenha um conhecimento básico sobre elas, 

pois é ele que, em muitos casos prestará o primeiro atendimento.   

Complete as lacunas utilizando a sequência correta de palavras: 

“As  __________________ ósseas são as lesões mais comuns dos ossos, enquanto as 

_______________e____________________ são as lesões articulares mais comuns” (Franke, 2019 

– adaptado). 

a) Luxações – fraturas – distensões. 

b) Distensões – fraturas – entorses. 

c) Rupturas – fraturas – luxações. 

d) Fraturas – luxações – entorses. 

e) Fraturas – rupturas – distensões. 
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17 – “A  função pedagógica da Educação Física na escola é integrar e introduzir os alunos e alunas 

no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e 

transformar as formas culturais de atividade física (o jogo, o esporte, a dança, a ginástica...)” (Betti, 

1992 – adaptado). 

Partindo desta ideia, ao desenvolver os conteúdos em suas aulas, o professor de Educação Física 

necessita ficar atento a: 

a) Propor aos alunos e alunas atividades que desenvolvam a letargia, a indolência e a 

deteriorização da saúde física e moral. 

b) Priorizar exercícios que proporcionem o desenvolvimento das habilidades corporais 

femininas, pois as meninas precisam estar preparadas e aptas para serem boas reprodutoras e 

boas donas de casa. 

c) Incluir em seu planejamento exercícios específicos para os meninos utilizando metodologias 

diferenciadas afim de prepará-los para servir à Pátria. 

d) Utilizar como metodologia a separação de meninos e meninas durante as aulas práticas, pois 

os meninos necessitam de exercícios específicos de força e flexibilidade. 

e) Planejar aulas que permitam que meninos e meninas participem e se desenvolvam em 

conjunto. 

18 – O profissional de Educação Física necessita possuir amplo conhecimento das modificações 

biológicas que as atividades físicas proporcionam aos seres humanos. É necessário que cada ação, 

cada estratégia realizadas possuam a intencionalidade de mudar a realidade do aluno para uma 

situação melhor.  

Neste contexto, é importante que o referido profissional tenha conhecimentos específicos de: 

I – Anatomia. 

II – Fisiologia. 

III – Fitoterapia. 

IV - Demagogia. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) III e IV apenas. 

e) I, II, III e IV. 
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19 – A _________________________é definida como a tomada de consciência da situação de seu 

próprio corpo em um determinado espaço tendo relação com as coisas e as pessoas ao seu redor (De 

Meus e Staes, 1984 – adaptado).  

a) Flexibilidade. 

b) Força centrífuga. 

c) Estruturação atemporal. 

d) Estruturação espacial. 

e) Estruturação rítmica. 

20 – “No ambiente escolar a prática da Educação Física, especialmente a prática dos esportes como 

elemento da cultura corporal deve valorizar atividades diversificadas e inclusivas”. 

Com base na afirmação acima, um professor de Educação Física, em suas aulas na escola, planejou 

ensinar o handebol. Decidiu que iria iniciar seus ensinamentos utilizando-se de jogos pré-

desportivos e do jogo propriamente dito e posteriormente ensinaria os fundamentos técnicos bem 

como algumas táticas do referido esporte. Este professor utilizou-se do método: 

a) Parcial. 

b) Global. 

c) Metódico. 

d) Analógico. 

e) Continental. 

 


