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CARGO: 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 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

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 fabricada em 

material transparente de 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 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, 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 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 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 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

 

02 – Sobre a regência do verbo “perdoar”, analise: 

I – É verbo pronominal em: “Não se perdoou sofrimento e muita lida para dar aos filhos uma vida 

digna.”. 

II – É verbo transitivo direto em: “A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, e 

principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que 

conseguia o que ele não obtivera […]”. 

III – É verbo transitivo indireto em: “Ele perdoou a todos da família, inclusive aos que o 

caluniaram.”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

03 – É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA – SC 

4 
 

a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 

 

04 – O trecho “[...] que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” exerce função 

sintática de: 

a) Complemento nominal. 

b) Objeto direto. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Adjunto adnominal. 

e) Sujeito. 

 

05 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Pronome relativo. 

b) Partícula apassivadora. 

c) Preposição. 

d) Conjunção integrante. 

e) Advérbio. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

06 – Sobre as características de equações do primeiro grau, analise: 

I – É possível reduzir as equações de 1º grau à forma: . 

II – Com os coeficientes  e  e  ainda pode-se chegar à forma: . 

III – E assim, obter o valor de x, de modo que: . 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
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c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

07 – Ana comprou certa quantia de maquiagem para revender. Considerando que  desta quantia Ana 

lucrou 20% e que o restante ela teve um prejuízo de 10%, é correto afirmar que ao final, revendendo 

toda a mercadoria, Ana: 

a) Teve um lucro menor que 3%. 

b) Teve um lucro de 5%. 

c) Teve um prejuízo de 2,5%. 

d) Teve um lucro de 10%. 

e) Teve um prejuízo de 5%. 

 

08 – Uma indústria de cosméticos produz 150 cremes a cada 2 horas com o auxílio de 3 

colaboradores. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 6 horas, 5 colaboradores 

produzirão:  

a) 750 cremes 

b) 500 cremes 

c) 800 cremes 

d) 600 cremes 

e) 700 cremes 

 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 
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Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

 

10 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 5.200,00 

Tempo  3 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.246,40 

b) R$ 7.560,20 

c) R$ 7.446,40 

d) R$ 7.580,50 

e) R$ 9.250,00 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

11 – Nos fundamentos do basquete, o trabalho com pés é essencial. Dos exercícios ligados a essa 

prática, considere a alternativa que discorre sobre o esqui: 

a) Correr e parar com os dois pés ao mesmo tempo, utilizando um pequeno salto para isso. 

b) Correr e parar com os pés em tempos distintos. 
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c) Em trios, com duas bolas. Quem está sem bola fica no meio. Este deve receber a bola de um 

lado fazendo o trabalho de pés e devolvendo a bola para o companheiro. 

d) Correr, fazer a parada em dois tempos e pivotear para frente a 180°. 

e) Correr em ziguezague pela quadra fazendo parada de dois tempos ou jump stop, para poder 

mudar de direção. 

 

12 – De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a vivência da prática é uma forma 

de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, é 

preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que os 

grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, nesse 

contexto, as práticas corporais são: 

a) Produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ ou o cuidado com o corpo e a 

saúde. 

b) Textos culturais passíveis de leitura e produção. 

c) Formas de expressão que não se alicerçam, apenas, na racionalidade. 

d) Movimentos dos recursos para o cuidado de si e dos outros. 

e) Manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos 

sociais. 

 

13 – Analise o trecho a seguir: 

“De acordo com a BNCC, a unidade temática _____________ explora aquelas atividades 

voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela 

criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado, 

coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Brincadeiras e jogos. 

b) Danças. 

c) Esportes. 

d) Ginásticas. 

e) Práticas corporais de aventura. 

 

14 – De acordo com a BNCC, “huka-huka”, é um tipo de: 

a) Brincadeira ocidental. 

b) Ginástica sul-americana. 
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c) Dança africana. 

d) Luta brasileira. 

e) Brincadeira sul-africana. 

 

15 – Sobre a classificação das modalidades esportivas, pela BNCC, considere a alternativa correta: 

a) Softbol é uma modalidade de parede de rebote. 

b) Patinação Artística é uma modalidade técnico-combinatória. 

c) Bocha e Curling são modalidades de marca. 

d) Remo e Ciclismo são modalidades de precisão. 

e) Hóquei sobre grama é uma modalidade de combate. 

 

16 – Sobre as regras e fundamentos do Xadrez, essenciais à sua metodologia, considere a alternativa 

correta: 

a) É disputado por duas pessoas em um tabuleiro de xadrez, com 36 peças (18 para cada 

jogador). 

b) A dama (rainha) movimenta-se em direções ortogonais. 

c) O rei pode movimentar-se quantas casas queira, tanto na diagonal, como na vertical ou na 

horizontal, porém, apenas em um sentido em cada jogada. 

d) O movimento do peão corresponde ao movimento em "l".  

e) O bispo movimenta-se nas direções diagonais, não podendo se mover pelas ortogonais. 

 

17 – A Confederação Brasileira de Tênis traz algumas questões hipotéticas, sobre o jogo, seus 

fundamentos e regras. Qual dessas questões tem como resposta “SIM”? 

a) Pode haver mais de um jogo de cordas, na face de uma raquete? 

b) É permitido ao jogador usar mais que uma raquete ao mesmo tempo durante o jogo? 

c) É permitido ao recebedor posicionar-se fora das linhas da quadra? 

d) Pode uma bateria que afete as características de jogo ser incorporada à raquete? 

e) É permitido a um membro de uma dupla jogar sozinho contra seus oponentes? 

 

18 – No jogo de tênis de quadra, o sacador, durante a execução do serviço poderá: 

a) Mudar a sua posição andando ou correndo. 

b) Ter um ou ambos os pés fora do chão. 

c) Tocar a linha de fundo ou a quadra com qualquer pé. 

d) Tocar a extensão imaginária da marca central com qualquer pé. 
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e) Tocar a área fora da linha lateral imaginária da extensão da quadra com qualquer pé. 

 

19 – Sobre a cultura nas abordagens da Educação Física escolar, a crítico-superadora discorre da 

seguinte forma: 

a) Cultura como algo exterior ao ser humano, consequência da sua evolução biológica. 

Indivíduo como possuidor de cultura. 

b) Destaca a cultura presente, na infância, repleta de jogos e brincadeiras. No entanto, estes são 

apenas facilitadores e não elementos do patrimônio cultural humano que deve ser garantido 

a todos os alunos. 

c) Considera que a “cultura do movimento” nasce do diálogo homem/mundo, e nessa relação é 

construído o conjunto de significados que darão sentido às ações humanas. 

d) Trata, explicitamente, do conceito de cultura, embora deixe a desejar no que tange à 

dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua subjetividade quando não avançam na 

percepção de que os conhecimentos produzidos são atualizados e ressignificados, na 

dinâmica cotidiana de suas vidas. 

e) O objeto da Educação Física é a cultura corporal de movimento. O movimentar-se humano é 

compreendido como forma de comunicação com o mundo. Trata-se de uma linguagem que, 

portanto, refere-se ao mundo simbólico. 

 

20 – Sobre a origem e inserção dos músculos corpóreos, analise os itens, abaixo: 

I – Músculo Quadrado Plantar: origina-se, no calcâneo e aponeurose plantar; insere-se, na falange 

média do 2° ao 5° dedos. 

II – Músculo Poplíteo: origina-se no côndilo lateral do fêmur; insere-se, na porção proximal da 

tíbia. 

III – Músculo Grácil: origina-se, na sínfise púbica e arco púbico; insere-se, na face medial da tíbia, 

logo, abaixo do côndilo. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 


