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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ 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 conferência 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

No         futebol,         quando         ocorre         a         substituição         de         um
jogador         por         outro         é         necessário         observar         e         obedecer
às         condições         estabelecidas         pela         regra         oficial.         O
substituto         só         pode         entrar         no         campo         de         jogo,
EXCETO:

(A) Depois         que         o         jogador         a         ser         substituído         houver
saído         do         campo         de         jogo.

(B) Após         receber         autorização         do         árbitro.
(C) Pela         linha         de         meio         ou         de         fundo         de         campo.
(D) Durante         uma         paralisação         da         partida.

Questão 02

Acerca         do         desenvolvimento         da         criatividade         tática         nos
esportes,         marque         a         opção         CORRETA:

(A) O         ensino         e         o         desenvolvimento         da         tática         e         da
técnica         requerem         uma         grande         capacidade         física
do         atleta         em         detrimento         da         intelectual.

(B) A         eficácia         da         tática,         especificamente,         depende         da
capacidade         de         percepção,         antecipação         e         tomada
de         decisão,         o         que         reflete         a         capacidade         tática         e
não         guarda         relação         com         a         experiência         motora         do
atleta.

(C) A         eficácia         da         tática,         especificamente,         independe
da         capacidade         de         percepção,         antecipação         e
tomada         de         decisão,         o         que         reflete         a         capacidade
tática         e         experiência         motora         do         atleta.

(D) O         ensino         e         o         desenvolvimento         da         tática         e         da
técnica         requerem         uma         grande         capacidade
intelectual         do         atleta.

Questão 03

De         acordo         com         as         regras         oficiais         do         voleibol,         marque
(V)         verdadeiro         e         (F)         falso,         complete         as         lacunas
abaixo:

(__)O         contato         de         um         jogador         com         a         rede,         entre         as
antenas,         durante         a         ação         de         jogar         a         bola,         é         uma         falta.
(__)Os         jogadores         podem         tocar         o         poste,         cabo         de
fixação         ou         qualquer         outro         objeto         que         esteja         localizado
depois         da         antena,         incluindo         a         própria         rede,         desde         que
isto         não         interfira         na         jogada.
(__)Quando         a         bola         é         enviada         em         direção         à         rede,         de
forma         a         ocasionar         um         contato         entre         um         jogador         e         a
rede,         há         falta.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         V.
(B) F,         F,         F.
(C) V,         V,         V.
(D) V,         V,         F.

Questão 04

A         iniciação         esportiva         precoce         pode         impactar
positivamente         os         resultados         obtidos         nas         competições,
entretanto         há         que         se         preconizar         os         cuidados         com
essa         especialização.         Sobre         as         possíveis
consequências         de         se         especializar         a         criança
precocemente         estão         aquelas         diretamente         ligadas         ao
fato         de         se         adotar,         por         longo         período         de         tempo,         uma
metodologia         incompatível         com         as         características,
interesses         e         necessidades         dela.

Dentre         os         problemas         que         um         treinamento
especializado         precoce,         planejado         de         forma         indevida,
provoca         na         criança,         marque         a         opção         INCORRETA:

(A) Formação         escolar         deficiente,         devido         à         grande
exigência         em         acompanhar         com         êxito         a         carreira
esportiva.

(B) Saturação         esportiva:         que         se         manifesta         quando         a
criança         apresenta         sinais         de         desânimo         e
desinteresse         em         continuar         a         prática         do         esporte.

(C) Pluralização         de         um         desenvolvimento         com         vasto
repertório         de         movimentos.

(D) Reduzida         participação         em         atividades,         brincadeiras
e         jogos         do         mundo         infantil,         indispensáveis         para         o
desenvolvimento         da         personalidade         na         infância.

Questão 05

Analise         as         sentenças         a         seguir         sobre         as         modalidades
esportivas         coletivas:

I.As         modalidades         esportivas         coletivas         podem         ser
entendidas         como         um         confronto         entre         duas         equipes,
com         o         objetivo         de         vencer,         alternando-se         em         situações
de         ataque         e         defesa.
II.São         exemplos         de         esportes         coletivos:         basquetebol,
futebol,         futsal,         badminton,         handebol,         tênis         e         o
voleibol.
III.As         ações         de         jogo         realizam-se         em         cooperação
direta         ou         indireta         com         os         companheiros         de         equipe         e
em         oposição         aos         adversários.
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Dos         itens         analisados,         marque         a         opção         CORRETA:

(A) Somente         o         item         I         está         correto.
(B) Somente         os         itens         I         e         III         estão         corretos.
(C) Somente         o         item         II         está         correto.
(D) Somente         o         item         III         está         correto.

Questão 06

Os         equipamentos         usados         pelos         atletas         no         futebol
são,         dentre         outros,         equipamentos         básicos         de
segurança         que         ajudam         a         evitar         que         os         mesmos
sofram         lesões         durante         os         jogos.         Esses         métodos         de
proteção         são         implementados         pela         Internacional
Football         Association         Board         (IFAB),         órgão         que
regulamenta         as         regras         do         futebol         mundial.         Em
relação         a         esse         tema,         marque         a         opção         CORRETA:

(A) O         goleiro         pode         usar         calças         compridas.
(B) É         proibido         o         uso         de         qualquer         tipo         de         joias         (colares,

anéis,         pulseiras,         brincos,         fitas         em         couro         ou
plástico,         etc.),         devendo         ser         retiradas         antes         do
início         do         jogo,         sendo         permitido         o         uso         de         fita
adesiva         para         cobrir         tais         equipamentos.

(C) Equipamentos         de         proteção         não         perigosos,         tais
como,         protetores         de         cabeça,         máscaras         faciais,
joelheiras         e         cotoveleiras,         feitos         de         materiais
maleáveis,         leves         e         acolchoados,         assim         como
bonés         de         goleiros         e         óculos         desportivos,         não         são
autorizados.

(D) Se         um         jogador         perder         acidentalmente         o         calçado
ou         uma         caneleira,         deve         recompor         o         equipamento
logo         que         possível         e,         o         mais         tardar,         na         primeira
paralisação         do         jogo,         se,         antes         de         o         fazer,         jogar         a
bola         e/ou         marcar         um         gol,         o         gol         não         é         válido.

Questão 07

No         atletismo         a         modalidade         declato         é         uma         competição
composta         por         dez         provas.         Das         opções         abaixo         quais
são         as         provas         que         NÃO         fazem         parte         do         declato:

(A) Lançamento         de         disco         e         salto         com         vara.
(B) Corrida         de         200         metros         rasos         e         salto         triplo.
(C) Corrida         de         400         metros         rasos         e         110         metros         com

barreiras.
(D) Arremesso         de         peso         e         salto         em         altura.

Questão 08

Sobre         o         papel         do         professor         na         iniciação         esportiva,
marque         a         opção         INCORRETA:

(A) Na         iniciação         esportiva,         o         professor         deve         se         limitar
a         ensinar         e         aprimorar         os         conceitos         do         esporte,
direcionando         o         aluno         para         o         alto         rendimento.

(B) Mais         do         que         aprender         táticas         ou         técnicas         do         jogo,
as         crianças         precisam         ter         o         esporte         como         meio         de
adquirirem         valores         fundamentais         para         sua
formação.

(C) É         preciso         que         se         trabalhe         outros         valores         além         da
busca         pela         vitória.         O         importante         é         conviver         com         o
esporte         de         forma         prazerosa,         sem         rótulos         e         sem
cobranças.

(D) O         momento         esportivo         tem         de         ser         diferente,
formativo         e         educativo,         ainda         que         competitivo.

Questão 09

Analise         as         proposições         a         seguir         acerca         dos
fundamentos,         regras         do         atletismo.         Considerando         (V)
para         verdadeiro         e         (F)         para         falso,         complete         as         lacunas
abaixo:

(__)O         heptatlo         é         uma         competição         de         atletismo
composta         por         sete         provas         combinadas.
(__)Nos         jogos         olímpicos                  o         heptatlo         é         uma
modalidade         exclusivamente         feminina.
(__)Corrida         de         200m         com         barreira         e         lançamento         de
peso         são         provas         que         compõem         o         heptatlo.
(__)As         regras         do         heptatlo         são         as         mesmas         das
modalidades         que         o         integram.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         F,         F,         V.
(B) V,         V,         V,         V.
(C) V,         V,         F,         V.
(D) V,         F,         F,         V.

Questão 10

No         tocante         aos         princípios,         finalidades         e         objetivos         da
educação         física,         podemos         afirmar         que         é         por         meio         de
vivências         corporais         e         interações         sociais         éticas         que         o
sujeito:

(A) Aprende         a         viver         plenamente         sua         corporeidade,         de
forma         lúdica,         tendo         em         vista         a         qualidade         de         vida,         a
estética         corporal         padrão,         a         promoção         e
manutenção         da         saúde.

(B) Aprende         a         viver         parcialmente         sua         corporeidade,         de
forma         competitiva         e         disciplinada,         postergando         os
cuidados         com         a         promoção         e         manutenção         da
saúde.
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(C) Apropria-se         de         conhecimentos         sobre         o         corpo         e
suas         práticas,         desenvolve         sua         identidade,         amplia
sua         capacidade         de         escutar         e         dialogar,         de         trabalhar
em         equipe,         de         conviver         com         o         incerto,         o
imprevisível         e         o         diferente.

(D) Aprende         a         conhecer         e         a         perceber,         de         forma
permanente         e         contínua,         seu         corpo,         suas
limitações,         na         perspectiva         de         superá-las,         e         suas
potencialidades,         no         sentido         de         desenvolvê-las,         de
maneira         dependente         e         responsável.

Questão 11

Na         modalidade         voleibol,         de         acordo         com         as         regras
oficiais,         a         rede         é         colocada         verticalmente         sobre         a         linha
central.         Sua         parte         superior         é         ajustada         para         a
categoria         adulto         feminina         e         adulto         masculina,         a         uma
altura         do         solo,         respectivamente         de:

(A) 2,24m         e         2,43m.
(B) 2,25m         e         2,44m.
(C) 2,23m         e         2,42m.
(D) 2,23         e         2,43m.

Questão 12

Analise         as         situações         a         seguir         de         acordo         com         as
interpretações         oficiais         da         Confederação         Brasileira         de
Basketball         (CBB).         O         jogador         Tonistarque         parece         ter
lesionado         um         tornozelo         e         o         jogo         é         paralisado:

I.Médico         entra         na         quadra         de         jogo         e         trata         o         tornozelo
do         jogador         lesionado.
II.Médico         entra         na         quadra         de         jogo,         mas         o         jogador         já
está         recuperado.
III.Técnico         principal         entra         na         quadra         de         jogo         para
cuidar         de         seu         jogador         lesionado.
IV.O         primeiro         assistente         técnico,         substituto         ou
qualquer         outro         membro         acompanhante         da         equipe
entra         na         quadra         de         jogo,         mas         não         atendem         o         jogador.

Marque         a         opção         CORRETA         de         acordo         com         as
interpretações         oficiais:

(A) Somente         nas         situações         II         e         IV,         Tonistarque         é
considerado         como         tendo         recebido         tratamento         e
deverá         ser         substituído.

(B) Nas         situações         I         e         III,         o         jogador         deverá         substituído,
nas         situações         II         e         IV,         deverá         permanecer         no         jogo.

(C) Em         todas         as         situações         apresentadas,         Tonistarque
é         considerado         como         tendo         recebido         tratamento         e
deverá         ser         substituído.

(D) Somente         nas         situações         I         e         III,         Tonistarque         é
considerado         como         tendo         recebido         tratamento         e
deverá         ser         substituído.

Questão 13

Um         membro         de         equipe         tem         condições         de         jogo
quando         ele         tem         autorização         para         jogar         por         uma
equipe         de         acordo         com         os         regulamentos,         incluindo         os
regulamentos         que         regem         os         limites         de         idade         do
Comitê         Organizador         da         Competição.         Em         consonância
com         as         regras         oficiais         da         Confederação         Brasileira         de
Basketball         (CBB),         durante         o         tempo         de         jogo,         é
considerado         um         membro         de         equipe,         EXCETO:

(A) Um         jogador         quando         ele         está         na         quadra         de         jogo         e
tem         o         direito         de         jogar.

(B) Um         substituto         quando         ele         não         está         na         quadra         de
jogo,         e         não         tem         o         direito         de         jogar.

(C) Um         substituto         quando         ele         não         está         na         quadra         de
jogo,         mas         tem         o         direito         de         jogar.

(D) Um         jogador         excluído         quando         ele         cometeu         5         faltas
e         não         tem         mais         o         direito         de         jogar.

Questão 14

Analise         e         complete         as         lacunas         abaixo:

"Na         iniciação         esportiva         é         fundamental         falarmos
primeiramente         em         aprendizagem         dos         movimentos
(________),         mais         especificamente,         em         ________e,
mais         tarde,         em         __________(elementos         técnicos)."

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         complete
CORRETAMENTE         a         frase         acima.

(A) Componentes         motores         básicos,         habilidades
motoras         finas,         desenvolvimento         técnico.

(B) Componentes          motores          complexos,
psicomotricidades,         desenvolvimento         básico.

(C) Componentes         motores         complexos,         habilidades
motoras,         desenvolvimento         básico.

(D) Componentes         motores         básicos,         psicomotricidade,
desenvolvimento         técnico.

Legislação

Questão 15

Em         relação         aos         cursos         de         formação         de         docentes,         a
Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         educação         nacional         diz
que:
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(A) Seus         currículos         devem         ter         como         referência         a         Base
Nacional         Comum         Curricular.

(B) Qualquer         pessoa         pode         ministrar,         independente         de
formação         ou         liberação         dos         órgãos         competentes.

(C) Todos         devem         ser         ministrados         no         interior         da
instituição         na         qual         o         profissional         trabalha.

(D) A         elaboração         de         seus         currículos         é         de         livre
iniciativa         das         instituições         que         os         oferecem.

Questão 16

A         criação         do         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         foi
um         marco         no         processo         de         reconhecimento         e
valorização         destes,         como         seres         humanos         dotados         de
desejos         e         necessidades,         portanto,         esta         lei         dispõe
sobre:

(A) O         papel         da         criança         como         parte         contribuinte         da
economia         familiar.

(B) As         regras         para         o         trabalho         infantil.
(C) A         proteção         integral         à         criança         e         ao         adolescente.
(D) O         sistema         de         doação         das         crianças         cujas         famílias

não         desejam         mais         entre         os         seus.

Questão 17

Entre         os         itens         abaixo         constam         as         possibilidades         de
organização         em         estabelecimentos         municipais         de
ensino,         concedidas         pela         Lei         Orgânica         do         município
Itapiranga/SC,         aos         pais,         professores,         alunos         e
funcionários,         a         fim         de         estabelecer         contribuições         para
o         seu         perfeito         funcionamento.

I.Associações.
II.ONG's.
III.Grêmios         estudantis.
IV.Fundações         de         caráter         privado.

Analise-os         de         acordo         com         sua         veracidade         e         escolha
a         alternativa         CORRETA.

(A) Os         itens         II         e         IV         não         são         verdadeiros.
(B) Os         itens         II         e         III         não         são         verdadeiros.
(C) Os         itens         I         e         IV         não         são         verdadeiros.
(D) Os         itens         III         e         IV         não         são         verdadeiros.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Organizado         a         partir         de         1964,         pelo         Padre         João
Alfredo         Rohr,         o         Museu,         tombado         em         âmbito         federal         e
estadual,         possui         um         dos         maiores         acervos
arqueológicos         do         Brasil,         reunindo         mais         de         cinco         mil
peças.         Especializado         em         arqueologia         pré-histórica,         o
Museu         contém         peças         com         aproximadamente         8         mil
anos.         Destacam-se         esqueletos         retirados         das
centenas         de         sítios         arqueológicos         descobertos         pelo
Padre         Rohr         na         Ilha         de         Santa         Catarina         e         interior         do
Estado         catarinense,         urnas         funerárias,         sepultamentos
indígenas,         artefatos         indígenas         líticos         e         fragmentos
cerâmicos.         A         maioria         das         escavações         foi         realizada         no
Sul         da         Ilha:         na         Base         Aérea,         na         Armação         do         Sul,         no
Pântano         do         Sul         e         na         Praia         da         Tapera.         Foram         também
realizadas         escavações         na         Praia         das         Laranjeiras
(Município         de         Camboriú)         e         no         Município         de
Itapiranga."         (www.pmf.sc.gov.br/entidades)
O         texto         acima         descreve         um         dos         mais         relevantes
patrimônios         culturais         do         estado         de         Santa         Catarina,         o
Museu         do         Homem         do         Sambaqui.

Escolha         a         alternativa         que         descreve
CORRETAMENTE         o         que         representa         o         termo
Sambaqui,         neste         contexto.

(A) Vegetação         usada         como         alimento         por         povos
antigos.

(B) Casas         construídas         em         cavernas.
(C) Acampamento         de         povos         nômades.
(D) Sítio         arqueológico         em         forma         de         monte.

Questão 19

A         volta         das         aulas         presenciais         tem         sido         um         dos         temas
mais         debatido         neste         momento,         dada         a         baixa         do
quadro         de         risco         da         covid-19,         principalmente         porque
não         há         consenso         entre         pais         e         profissionais         da
educação,         assim         como,         em         alguns         casos,         entre         os
poderes         federal,         estadual         e         municipal.

De         acordo         com         uma         determinação         de         abril         de         2020
do         Supremo         Tribunal         Federal,         de         quem         é         a
competência         para         a         tomada         de         decisões         que,         como
esta,         dizem         respeito         a         ações         para         o         combate         da
pandemia?

(A) Somente         dos         municípios.
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(B) Dos         estados         e         municípios.
(C) Somente         dos         estados.
(D) Da         união.

Questão 20

Santa         Catarina         é         um         dos         estados         brasileiros         que
mais         sofrem         com         o         frio         e         chegou         a         bater         recordes         de
baixas         temperaturas         em         2021.         Com         isso,         a         principal
preocupação         da         população         e         dos         visitantes         é
manter-se         sempre         bem         aquecido,         pois         quando         o
corpo         perde         mais         calor         do         que         pode         gerar,         pode         ser
levado         à         falência.

Qual         é         o         nome         dado         a         este         tipo         de         ocorrência?

(A) Infratermia.
(B) Hipertermia.
(C) Supertermia.
(D) Hipotermia.
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