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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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

No         futebol         o         árbitro         assistente         de         vídeo-AAV         (VAR)         é
um         árbitro         de         partida,         que         tem         acesso         independente
às         imagens         gravadas         do         jogo,         com         poderes         para
auxiliar         o         árbitro         central,         na         eventualidade         de         um
"erro         claro         e         óbvio"         ou         de         um         "incidente         grave         não
percebido",         relativo         a,         EXCETO:

(A) Erro         de         Identificação         (quando         o         árbitro         adverte         ou
expulsa         o         jogador         errado         da         equipe         infratora).

(B) Gol/não         gol.
(C) Cartão         amarelo         direto         (não         o         segundo         cartão

amarelo).
(D) Pênalti/não         pênalti.

Questão 02

Em         uma         aula         de         educação         física,         num         dia         muito
quente,         após         realizar         esforço         muito         intenso,         um         aluno
apresentou         elevação         da         temperatura         corporal         acima
de         40º         C,         acompanhada         de         alterações         no         estado
mental,         vermelhidão         e         dificuldade         respiratória.         Ciente
dos         procedimentos         a         serem         tomados         a         professora
identificou         o         acidente         e         providenciou         os         socorros         de
urgência,         que         são:

(A) Por         se         tratar         de         um         caso         de         hipoventilação:
ventilar         o         corpo         do         aluno,         cobrir         com         toalhas
molhadas,         usar         sacos         de         gelos         entre         as         virilhas,
axilas         e         pescoço,         dentre         outros.

(B) Por         se         tratar         de         um         caso         de         hiperventilação:
ventilar         o         corpo         do         aluno,         cobrir         com         toalhas
molhadas,         usar         sacos         de         gelos         entre         as         virilhas,
axilas         e         pescoço,         dentre         outros.

(C) Por         se         tratar         de         um         caso         de         hipotermia:         ventilar         o
corpo         do         aluno,         cobrir         com         toalhas         molhadas,         usar
sacos         de         gelos         entre         as         virilhas,         axilas         e         pescoço,
dentre         outros.

(D) Por         se         tratar         de         um         caso         de         hipertermia:         ventilar         o
corpo         do         aluno,         cobrir         com         toalhas         molhadas,         usar
sacos         de         gelos         entre         as         virilhas,         axilas         e         pescoço,
dentre         outros.

Questão 03

A         pandemia         mundial         do         novo         coronavírus,         alterou
toda         a         dinâmica         dos         campeonatos         de         futebol.         Em
decorrência         da         pandemia         também         houveram
mudanças         nas         regras         do         futebol.         Dentre         as
mudanças         propostas         pela         Federação         Internacional         de
Futebol         (Fifa),         está         a         que         alterou,         temporariamente,         o
número         de         substituições         de         jogadores         por         partida.

Com         o         novo         regramento         é         permitido         que         as         equipes
façam         até:

(A) 3         substituições.
(B) 2         substituições.
(C) 4         substituições.
(D) 5         substituições.

Questão 04

Em         fisiologia         do         esforço         com         relação         aos         estímulos
externos,         ou         mesmo         em         ações         isoladas         que         não
requerem         movimentos         durante         o         exercício,         as         ações
musculares         podem         ser         divididas         em         diferentes         tipos.

Marque         a         opção         CORRETA         em         relação         aos         tipos         de
ações         musculares         e         suas         características.

(A) Ações         musculares         estáticas         ocorrem         quando         o
músculo         produz         um         torque         maior         do         que         o         da
resistência         externa,         levando,         consequentemente,
ao         seu         encurtamento.

(B) As         ações         musculares         isométricas         ocorrem         quando
o         torque         produzido         pelo         músculo         é         maior         ao         da
resistência         externa,         produzindo         com         isso         uma
tensão         sem         que         ocorra         o         deslocamento         angular
das         articulações.

(C) As         ações         musculares         excêntricas         denominadas
também         como         encurtamento         passivo,         ocorrem
quando         o         torque         produzido         pelo         músculo         é         menor
do         que         o         da         resistência         externa,         levando         ao         seu
alongamento.

(D) Ações         musculares         concêntricas         ocorrem         quando         o
músculo         produz         um         torque         maior         do         que         o         da
resistência         externa,         levando,         consequentemente,
ao         seu         encurtamento.

Questão 05

Analise         as         sentenças         a         seguir         sobre         a         atuação         do
goleiro         no         handebol.         Ao         goleiro         é         permitido:

I.Tocar         a         bola         com         qualquer         parte         do         corpo,         sempre
que         estiver         numa         tentativa         de         defesa,         dentro         de         sua
área         de         gol.
II.Mover-se         com         posse         de         bola         dentro         da         área         de         gol,
sem         estar         sujeito         às         restrições         aplicadas         aos
jogadores         de         quadra.         No         entanto,         o         goleiro         não         tem
permissão         de         atrasar         a         execução         do         tiro         de         meta.
III.Sair         da         área         de         gol         sem         a         bola         e         participar         da
partida         na         área         de         jogo.
IV.Considera-se         que         o         goleiro         está         fora         da         área         de
gol         tão         logo         qualquer         parte         de         seu         corpo         toque         o         solo
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pelo         lado         de         fora         da         linha         da         área         de         gol.

Está         (ão)         CORRETO         (S),         apenas:

(A) Todas         os         itens         estão         corretos.
(B) Somente         os         itens         I         e         II         estão         corretos.
(C) Todos         os         itens         estão         incorretos.
(D) Somente         os         itens         III         e         IV         estão         corretos.

Questão 06

Preencha         a         segunda         coluna         de         acordo         a         primeira:

Coluna         1
(1)Atividade         física.
(2)Exercício         físico.

Coluna         2
(__)Correr         para         alcançar         um         ônibus.
(__)Qualquer         movimento         corporal,         produzido         pelos
músculos         esqueléticos,         que         resulte         em         gasto
energético         maior         que         os         níveis         de         repouso.
(__)Toda         atividade         planejada,         estruturada         e         repetida
que         tem         por         objetivo         a         melhoria         e         a         manutenção         de
um         ou         mais         componentes         da         aptidão         física.
(__)Limpar         a         casa.
(__)Musculação         na         academia.

Assinale         a         opção         que         apresenta         a         sequência
CORRETA,         dos         itens         acima,         de         cima         para         baixo:

(A) 1,         1,         2,         1,         2.
(B) 2,         2,         1,         2,         1.
(C) 1,         2,         1,         1,         2.
(D) 2,         1,         2,         2,         2.

Questão 07

Sobre         as         regas         do         voleibol         analise         as         características
a         seguir         acerca         dos         sistemas         táticos:

"Nesse         sistema         há         dois         levantadores         e         eles         se
posicionam         em         quadra         na         diagonal.         O         levantador         que
está         na         zona         de         ataque         se         tornará         disponível         para         o
ataque         e         o         que         estiver         na         defesa         passará         para         a         zona
de         ataque         para         efetuar         o         levantamento.         Em         resumo,
o         levantador         que         estiver         na         posição         de         rede,
assumirá         a         função         de         atacante,         para         que         o         time         tenha
sempre         três         opções         de         ataque         na         rede.         Por         fim,         esse
sistema         foi         muito         utilizado         pela         seleção         feminina         de
vôlei         Cubana,         tricampeã         olímpica."

A         descrição         se         refere         ao         sistema:

(A) 4x2         simples.
(B) 5X1.
(C) 3X3.
(D) 4x2         com         infiltração.

Questão 08

A         educação         em         âmbito         global,         pressupõe         a
concepção         do         indivíduo         ampla         desvinculando         a
educação         escolar         como         exclusiva         da         sala         de         aula,
sobre         as         formas         de         promover         essa         educação.
Marque         a         opção         CORRETA:

(A) Enfocar         o         engajamento         em         ações         individuais         e
coletivas,         a         fim         de         promover         as         mudanças
desejadas                  e         envolver         múltiplas         partes
interessadas,         excluindo         aquelas         que         estão         fora         do
ambiente         de         aprendizagem,         na         comunidade         e         na
sociedade         mais         ampla.

(B) Possibilitar         ao         aluno         o         desenvolvimento         das
capacidades         e         habilidades         intelectuais         sem         base
no         conhecimento         científico.         Assim         como         no
pensamento         crítico         e         nas         técnicas         de         trabalho
intelectual.

(C) Atribuindo         novas         direções,         que         privilegiam         uma
cultura         voltada         para         a         autonomia         do         aluno,         a
transversalidade         dos         conteúdos,         a         alteridade,         a
cidadania,         a         comunicabilidade,         e         a         integralidade
do         ser         humano.

(D) Cada         aluno         reage         de         modo         especial         à         experiência
de         aprendizagem.         Cabe         à         ação         educativa
aproveitar         essa         individualização         já         existente         para
que         as         experiências         individuais         não
transformem-se         em         experiências         formadoras,         com
abordagem         construtivista,         voltada         para         interação.

Questão 09

O         heptatlo         é         uma         competição         de         atletismo         composta
por         sete         provas         combinadas.         Nos         Jogos         Olímpicos,         é
uma         modalidade         exclusivamente         feminina.         As         provas
que         compõem         o         heptatlo         são,         EXCETO:

(A) Salto         em         altura.
(B) Lançamento         de         peso.
(C) Lançamento         de         dardo.
(D) Corrida         de         50         metros         com         barreira.

Questão 10

Sobre         a         temática         afetividade         e         valores         em         sala         de
aula,         marque         a         opção         CORRETA:
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(A) Durante         as         aulas         de         educação         física,         o         professor
deve         oportunizar         vivências         que         o         levem         os         alunos
desenvolver         diferentes         valores         como
competitividade         e         excelência         no         esporte.

(B) Ao         se         reunir         com         os         amigos         em         um         jogo,         o
adolescente,         só         aprende         as         regras         de         determinado
jogo         e         tem         um         grande         gasto         energético.

(C) Durante         as         aulas         de         educação         física,         professor         e
aluno         podem         oportunizar         vivências         que         o         levem         a
desenvolver         diferentes         valores         como         o         respeito
mútuo,         cooperação,         justiça         e         igualdade.

(D) Para         o         educando,         este         momento         de         descontração
passa         a         ser         um         grande         aprendizado         o         qual         ficará
restrito         ao         grupo         que         participaram         das         aulas.

Questão 11

Considerando         uma         situação         de         jogo         na         modalidade
handebol,         em         que         a         bola         está         rolando         no         solo         dentro
da         área         de         gol,         analise         o         trecho         a         seguir         e         complete:

"A         bola         ________________________enquanto         ela
está         rolando         no         solo         dentro         da         área         de         gol.         Ela         está
em         posse         da         equipe         do         goleiro         e         somente         o         goleiro
pode         tocá-la.         O         goleiro_______________pegá-la,         o
que         a         trará         para"_______________________"e
então,         colocá-la         novamente         em         jogo,         de         acordo         com
as         Regras.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         completa
respectivamente         as         lacunas:

(A) Não         permanece         em         jogo,         pode,         fora         de         jogo.
(B) Não         permanece         em         jogo,         não         pode,         dentro         do

jogo.
(C) Permanece         em         jogo,         não         pode,         dentro         do         jogo.
(D) Permanece         em         jogo,         pode,         fora         de         jogo.

Questão 12

A         biomecânica         é         uma         ciência         multidisciplinar         que
estuda         os         movimentos         humanos         a         partir         dos         estudos
em         anatomia,         fisiologia         e         mecânica,         em         relação         as
ramificações         da         biomecânica,         marque         a         opção
INCORRETA:

(A) Cinemática:         pesquisa         as         causas         dos         movimentos,
podendo         ser         lineares         ou         angulares,         a         partir         da
posição,         velocidade         e         aceleração.

(B) Biomecânica         estática:         estuda         os         corpos         em
equilíbrio,         consiste         em         movimento         constante.

(C) Biomecânica         dinâmica:         estuda         os         corpos         sujeitos         à
aceleração.

(D) Cinética:         estuda         as         causas         do         movimento,
podendo         estes         serem         lineares         (especificamente
relacionado         à         força         aplicada)         ou         angulares
(especificamente         relacionado         ao         torque).

Questão 13

No         que         tange         o         relacionamento:         Professor         x         Aluno,
assinale         a         opção         INCORRETA:

(A) O         professor         deve         fomentar         a         curiosidade         dos
alunos         e         formalizar         a         construção         do         saber         através
do         desenvolvimento         das         atividades.

(B) O         educador         deve         antes,         colocar-se         na         posição         de
quem         não         sabe         tudo.

(C) O         educador         para         pôr         em         prática         o         diálogo,         deve
colocar-se         na         posição         de         detentor         do         saber.

(D) O         professor         deve         reconhecer         que         mesmo         um
analfabeto         é         portador         de         um         dos         conhecimentos
mais         importantes:         as         experiências         da         vida.

Questão 14

Analise         as         assertivas         a         luz         dos         jogos         e         técnicas         de
jogos         infantis         organizados.

I.Os         jogos         e         brincadeiras         devem         fazer         parte         do
cotidiano         das         crianças         da         educação         infantil.
II.Através         deles,         a         criança         pode         estimular         o
desenvolvimento         do         seu         raciocínio         lógico,         da
cooperação,         criatividade,         coordenação,         imaginação         e
socialização.
III.Os         jogos         podem         oportunizar         aos         alunos
aprenderem         a         respeitar         regras,         discutir,         inventar,         criar
e         transformar         o         mundo         onde         estão         inseridos.
IV.O         jogo         não         pode         constitui-se         em         uma         atividade
organizada         por         um         sistema         de         regras.

Está         (ão)         CORRETA         (S):

(A) Todos         os         itens         estão         corretos.
(B) Todos         os         itens         estão         incorretos.
(C) Apenas         os         itens         I,         II         e         IV         estão         corretos.
(D) Apenas         o         item         IV         está         incorreto.
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Legislação

Questão 15

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         sistema         de         doação         das         crianças         cujas         famílias
não         desejam         mais         entre         os         seus.

(B) As         regras         para         o         trabalho         infantil.
(C) A         proteção         integral         à         criança         e         ao         adolescente.
(D) O         papel         da         criança         como         parte         contribuinte         da

economia         familiar.

Questão 16

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

Questão 17

Em         relação         aos         cursos         de         formação         de         docentes,         a
Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         educação         nacional         diz
que:

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

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

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

(D) Seus         currículos         devem         ter         como         referência         a         Base
Nacional         Comum         Curricular.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

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

Questão 19

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) Supertermia.
(C) Hipertermia.
(D) Hipotermia.

Questão 20

"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
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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) Sítio         arqueológico         em         forma         de         monte.
(B) Vegetação         usada         como         alimento         por         povos

antigos.
(C) Casas         construídas         em         cavernas.
(D) Acampamento         de         povos         nômades.
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