
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Leia         o         fragmento         de         texto         extraído         do         site         Uol
escrito         por         Andrei         Kampff,         publicado         em         08/05/2020
e         marque         a         opção         CORRETA:

"Por         conta         da         pandemia         causada         pelo         novo
coronavírus,         a         International         Football         Association
Board         (IFAB),         órgão         que         regula         as         regras         do
futebol,         seguiu         recomendação         da         Fifa         e         efetuou
uma         mudança         temporária         nas         regras         do         esporte,
passando         a         permitir         que         as         equipes         façam         até:"

(A) Quatro         substituições         por         jogo.

(B) Cinco         substituições         por         jogo.

(C) Sete         substituições         por         jogo.

(D) Seis         substituições         por         jogo.

Questão 02
A         Educação         Física         no         que         se         refere         ao
desenvolvimento         infantil,         exerce         papel         primordial         e
de         extrema         relevância,         desde         que         alicerçada         em
objetivos         claros         e         adequados.         Acerca         dos         objetivos
da         educação         física         na         educação         infantil,
especificamente,         sobre         aspectos         ligados         ao
desenvolvimento         físico         da         criança,         que         ela         pode
alcançar         nas         aulas,         marque         a         opção         INCORRETA:

(A) Em         relação         ao         esquema         corporal,         reconhecer         o
corpo,         no         seu         todo,         sem         diferenciar         cada         uma
de         suas         partes,         por         meio         do         movimento.

(B) Sobre         a         expressão         corporal         movimentar-se,
adaptando-se         a         diferentes         ritmos.

(C) No         tocante         à         orientação         espaço-temporal,
orientar-se         no         espaço,         discriminando
localização,         direção         e         dimensão.

(D) Quanto         à         recreação,         participar         de         jogos         e
brinquedos         cantados,         dramatizações         e
mímicas.

Questão 03
Sobre         o         desenvolvimento         infantil         analise         os         itens         a
seguir:

I.O         desenvolvimento         motor         está         relacionado         às
áreas         cognitiva         e         afetiva         do         comportamento
humano,         sendo         influenciado         por         muitos         fatores.

II.Dentre         os         aspectos         que,         via         de         regra,         não
interferem         no         desenvolvimento         infantil         podemos
citar:         ambientais,         biológicos,         familiar,         entre         outros.

III.O         desenvolvimento         motor         permite         a         criança         agir
e         expressar-se         de         forma         adequada,         a         partir         da
interação         de         componentes         externos,         que         é         o         próprio
movimento,         e         através         de         elementos         internos,         que
são         todos         os         processos         neurológicos         e         orgânicos
que         executamos         para         agir.

IV.O         desenvolvimento         infantil         está         relacionado         ao
processo         de         maturação,         onde         o         corpo         é         a         origem
das         aquisições         cognitivas,         afetivas         e         orgânica,         não
podendo         o         professor         intervir         nesse         processo         que
ocorre         de         forma         natural         e         espontânea.

Estão         CORRETOS:

(A) Itens         I,         II,         III         e         IV.

(B) Itens         II         e         IV.

(C) Itens         II,         III         e         IV.

(D) Itens         I         e         III.

Questão 04
A         anatomia         humana         é         sem         dúvida         uma         importante
disciplina         na         formação         acadêmica         do         professor         de
Educação         Física.         Os         conceitos         advindos         desse
estudo         servem         de         base         para         o         entendimento         de
muitas         outras         disciplinas,         bem         como         para         a         atuação
por         toda         a         vida         profissional.         O         sistema         esquelético,
estudado         em         anatomia,         pode         ser         dividido         em
esqueleto         axial         e         esqueleto         apendicular.         Marque         a
opção         que         apresenta         osso         do         esqueleto         axial         e
esqueleto         apendicular         respectivamente:

(A) Rádio         e         osso         frontal.

(B) Osso         zigomático         e         parietal.

(C) Osso         nasal         e         úmero.

(D) Metacarpos         e         Osso         temporal.

Questão 05
Os         sistemas         táticos         do         voleibol         de         quadra         são
baseados         nas         posições         dos         jogadores         em         quadra.
Esse         posicionamento         são         numerados,         no         total,         de         1
a         6.         Com         base         nas         regras         oficiais         do         voleibol,
preencha         os         parênteses         de         acordo         com         a         legenda:

(1)Posição         n.º         1.

(2)Posição         n.º         2.

(3)Posição         n.º         3.

(__)Meio         de         rede.

(__)Saída         de         rede.

(__)Defesa         direita,         e         é         a         posição         de         saque.
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Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) 1,         2         e         3.

(B) 2,         3         e         1.

(C) 1,         3         e         2.

(D) 3,         2         e         1.

Questão 06
Durante         uma         partida         oficial         de         Handebol,         um
torcedor         tomado         por         forte         emoção         ao         ver         seu         time
atrás         no         placar,         entra         em         quadra         e         impede         um
jogador         da         equipe         adversária         de         concluir         uma         clara
chance         de         marcar         um         gol,         nesse         caso         o         árbitro
deve         conceder         a         equipe         afetada         pela         ação         do
torcedor:

(A) Falta         simples.

(B) Posse         de         bola         com         saída         através         do         goleiro.

(C) Um         tiro         de         7         metros.

(D) Posse         de         bola         com         saída         lateral.

Questão 07
"Vai         ter         onda,         vai         ter         rampa.         E         torcida         por         manobras
radicais,         em         360         graus,         por         exemplo.         Surfe         e         skate,
que         estão         entre         as         cinco         modalidades         que         estreiam
na         Olimpíada         de         Tóquio,         terão,         ao         todo,         16         atletas
brasileiros         -         alguns         dos         favoritos         ao         pódio."
Publicado         em         22/07/2021         -         07:00         Por         Luiz         Claudio
Ferreira         -         Repórter         da         Agência         Brasil         -         Brasília.

Sobre         o         tema         atualidades         em         Educação         Física         as
modalidades         a         seguir         fizeram         sua         estreia         ou
reestreia         nos         Jogos         de         Tóquio         2020,         EXCETO:

(A) Karatê.

(B) Escalada

(C) Beiseball/Softball.

(D) Taekwondo.

Questão 08
"O         professor         disserta         sobre         ponto         difícil         do
programa.         Um         aluno         dorme,         Cansado         das
canseiras         desta         vida.         O         professor         vai         sacudi-lo?         Vai
repreendê-lo?         Não.         O         professor         baixa         a         voz,         Com
medo         de         acordá-lo."         (Carlos         Drummond         de
Andrade).

Acerca         do         relacionamento:         Professor         X         Aluno,

marque         a         opção         INCORRETA:

(A) O         educador         para         por         em         prática         o         diálogo,         deve
colocar-se         na         posição         de         detentor         unânime         do
saber,         pois         mesmo         um         analfabeto         é         portador         do
conhecimento         mais         importante:         o         da         vida.

(B) O         professor         deve         despertar         a         curiosidade         dos
alunos,         acompanhando         suas         ações         no
desenvolver         das         atividades.

(C) O         aprender         se         torna         mais         interessante         quando
o         aluno         se         sente         competente         pelas         atitudes         e
métodos         de         motivação         em         sala         de         aula.

(D) O         professor         não         deve         preocupar-se         somente
com         o         conhecimento         através         da         absorção         de
informações,         mas         também         pelo         processo         de
construção         da         cidadania         do         aluno.

Questão 09
De         acordo         com         a         arte-educadora         e         artista         visual
Laura         Aidar,         a         dança         é         um         tipo         de         manifestação
artística         que         utiliza         o         corpo         como         instrumento
criativo.         Geralmente,         essa         forma         de         expressão         vem
acompanhada         por         música.         Entretanto,         também         é
possível         dançar         sem         o         apoio         musical.         Na         dança,         as
pessoas         realizam         movimentos         ritmados,         seguindo
uma         cadência         própria         ou         coreografada,         originando
harmonias         corporais.         Nesse         contexto         verifica-se
que         a         dança:

(A) Independente         das         influências         culturais,         bem
como         da         época,         pois         a         dança         permanece
inalterada         e         conserva         toda         a         tradição         de         um
povo.

(B) Representa         características,         expressões,
sentimentos,         comunicações         e         representações
de         um         povo.

(C) É         uma         manifestação         rítmica,         com         base         na
expressividade         e         de         cunho         artístico         e         não
contém         qualquer         elemento         da         chamada
linguagem         corporal.

(D) Representa         uma         forma         de         expressão         corporal
baseada         em         gestos         padronizados,         que
necessariamente         requer         habilidade         para
execução.

Questão 10
O         professor         Bruce         Wayne,         aproveitando         o         evento
dos         Jogos         Olímpicos         de         Tóquio         2020         propôs         aos
alunos         a         execução         de         uma         "Feira         de         Esportes
Virtual",         cada         grupo         ficou         responsável         por         uma
modalidade.         O         aluno         Scott         Summers,         ao         apresentar
modalidades         do         Atletismo,         ilustrou         com         as
seguintes         imagens:
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Nas         imagens         apresentadas         pelo         aluno         aparecem:

(A) 1         Arremesso         de         peso         e         2         lançamento         de
martelo.

(B) 1         Arremesso         de         dardo         e         2         lançamento         de         peso.

(C) 1         Lançamento         de         bola         e         2         lançamento         de
dardo.

(D) 1         Lançamento         de         dardo         e         arremesso         de         peso.

Questão 11
Na         fisiologia         do         exercício         ocorrem         transformações
que         tem         início         na         conversão         e         na         liberação         de
energia,         para         a         realização         das         atividades
musculares,         que         resultam         na         contração         muscular         e
nas         mudanças         nos         mecanismos         reguladores         dos
órgãos         e         tecidos         visando         a         garantir         a         manutenção
da         capacidade         vital         do         organismo         humano.         Sobre         a
contração         muscular,         observe         a         figura         a         seguir:

Estão         representados         na         figura         as         contrações:

(A) 1         Excêntrica,         2         concêntrica         e         3         isométrica.

(B) 1         Concêntrica,         2         isométrica         e         3         excêntrica.

(C) 1         Isométrica,         2         concêntrica         e         3         excêntrica.

(D) 1         Isométrica,         2         excêntrica         e         3         concêntrica.

Questão 12
No         Basquetebol         temos         as         chamadas         "Bola         viva"         e
"Bola         Morta",         previstas         nas         regras         oficiais         do
referido         esporte.         De         acordo         com         a         Confederação
Brasileira         de         Basquetebol         a         bola         torna-se         viva
quando:

(A) Durante         o         lance         livre,         a         bola         está         nas         mãos         do
árbitro         prestes         a         passá-la         para         o         arremessador
de         lance         livre.

(B) Durante         o         lance         livre,         a         bola         está         nas         mãos         do
árbitro         mas,         ainda         não         se         dirigiu         ao
arremessador         de         lance         livre         para         passar         a         bola.

(C) Durante         a         reposição         lateral,         a         bola         está         à
disposição         do         jogador         que         realizará         a
reposição.

(D) Durante         a         bola         ao         alto,         a         bola         está         nas         mão         do
árbitro         principal         (crew         chief)         no         lançamento.

Questão 13
Jogos         e         esportes:         critérios         para         delimitar         cada         uma
destas         práticas         corporais         é         tarefa         arriscada,         pois         as
sutis         interseções,         semelhanças         e         diferenças         entre
uma         e         outra         estão         vinculadas         ao         contexto         em         que
são         exercidas,         mas         ainda         assim         é         possível
perceber         diferenças         com         base         nas         características
de         cada         um.

Analise         as         características         abaixo,         inerentes         ao         Jogo
e         ao         Esporte:

"O_________________,         tem_______________
pelas         diferentes         ______________         que         regem         cada
modalidade".

"O_______________         é         definido         como         uma
atividade          de_______________
com______________         pelos         participantes."

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         completa
CORRETAMENTE         a         lacuna         acima:

(A) Jogo,         regras         preestabelecidas,         instituições,
esporte,         caráter         lúdico,         normas         livremente
estabelecidas.
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(B) Esporte,         caráter         lúdico,         interpretações,         jogo,
regras         preestabelecidas,         normas         livremente
estabelecidas.

(C) Jogo,         regras         livremente         estabelecidas,
instituições,         esporte,         caráter         lúdico,         normas
preestabelecidas.

(D) Esporte,         regras         preestabelecidas,         instituições,
jogo,         caráter         lúdico,         normas         livremente
estabelecidas.

Questão 14
Sobre         a         duração         do         jogo         no         Futebol         de         campo,
analise         as         sentenças         a         seguir.         Considerando         (V)
verdadeiro         e         (F)         falso,         complete         as         lacunas         abaixo:

(__)O         jogo         terá         duração         de         dois         períodos         iguais         de
45         minutos         cada,         que         só         poderão         ser         reduzidos         se
houver         acordo         entre         o         árbitro         e         as         duas         equipes,
antes         do         seu         início         e         desde         que         haja         previsão         no
regulamento         da         competição.

(__)Os         jogadores         têm         direito         a         um         intervalo         mínimo
de         15         minutos         entre         os         dois         períodos,         que         não         deve
exceder         20         minutos.

(__)É         permitida         uma         pequena         parada         para
hidratação         no         intervalo         da         prorrogação         (não
excedente         de         um         minuto).         O         regulamento         da
competição         deve         definir         claramente         a         duração
desse         intervalo,         que         não         pode         ser         modificado
posteriormente.

(__)Cada         período         deve         ser         acrescido         do         tempo
perdido,         em         razão         de,         dentre         outros         motivos,
qualquer         atraso         significativo         para         o         reinício         do         jogo
como         por         exemplo:         celebração         de         gols.

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

(A) V,         V,         F,         V.

(B) F,         F,         V,         V.

(C) V,         F,         F,         V.

(D) V,         F,         F,         F.

Legislação

Questão 15
O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         estabelece
os         princípios         que         a         formação         técnico-profissional
deve         obedecer.         Estando         tais         princípios         citados
entre         os         itens         abaixo,         analise-os:

I.Garantia         de         acesso         e         frequência         obrigatória         ao
ensino         regular.

IIAtividade         compatível         com         o         desenvolvimento         do
adolescente.

III.Horário         especial         para         o         exercício         das         atividades.

IV.Garantia         de         estágio         preparatório         remunerado.

Estão         CORRETOS,         apenas:

(A) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         I,         III         e         IV.

(B) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         II,         III         e         IV.

(C) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         I,         II         e         IV.

(D) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         I,         II         e         III.

Questão 16
Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de         Guarujá
do         Sul,         entre         os         objetivos         fundamentais         da
Educação         Municipal         NÃO         consta:

(A) Preparo         para         o         exercício         da         cidadania.

(B) Desenvolvimento         integral         da         pessoa         humana.

(C) Formação         do         indivíduo         submisso         à         ordem
política.

(D) Formação         para         o         trabalho.

Questão 17
"Oferecer         a         educação         infantil         em         creches         e
pré-escolas,         e,         com         prioridade,         o         ensino
fundamental,         permitida         a         atuação         em         outros         níveis
de         ensino         somente         quando         estiverem         atendidas
plenamente         as         necessidades         de         sua         área         de
competência         e         com         recursos         acima         dos         percentuais
mínimos         vinculados         pela         Constituição         Federal         à
manutenção         e         desenvolvimento         do         ensino."

A         determinação         citada         acima         é         para         a         Lei         de
Diretrizes         e         Bases         da         Educação         uma:

(A) Incumbência         do         município.

(B) Incumbência         do         estado.

(C) Obrigação         do         estado.

(D) Obrigação         da         união.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
"Novas         medidas         são         anunciadas         para         aumentar         a
segurança         do         Pix".

O         anúncio         foi         realizado         por         diversos         veículos         de
impressa         sobre         as         medidas         aprovadas         pelo         Banco
Central         que         serão         aplicadas         a         partir         do         dia
16/11/2021.         Das         opções         abaixo,         qual         é         a         única         que
apresenta         uma         das         novas         medidas         anunciadas         pelo
BC         que         prometem         aumentar         a         segurança         das
transações         por         meio         do         Pix:

(A) As         instituições         poderão         bloquear         o         pagamento
por         até         72h         em         caso         de         suspeita         de         fraude.

(B) As         instituições         irão         definir         um         limite         máximo         de
transferência         diário,         quando         ultrapassado         o
valor         só         irão         liberar         a         transação         após         contato
telefônico         com         cliente         e         senha         pessoal.

(C) Os         pagamentos         serão         liberados         somente         por
meio         de         reconhecimento         facial         do         usuário.

(D) Pagamentos         com         valores         muito         alto         só         serão
aprovados         mediante         presença         do         usuário         na
estrutura         física         da         instituição.

Questão 19
O         município         de         Guarujá         do         Sul/SC         tem         como         base
econômica         a         agropecuária.         As         opções         abaixo
apresentam         os         principais         itens         que         fazem         parte         da
base         de         cultivo         e         criação         agropecuária         do
município,         EXCETO:

(A) Cultivo         de         suínos.

(B) Cacau.

(C) Fumo.

(D) Feijão.

Questão 20
"Uma         nuvem         de         poeira         densa         e         vermelha         encobriu
parte         das         cidades         do         interior         de         São         Paulo,         Franca,
Ribeirão         Preto,         Araçatuba,         Barretos         e         Presidente
Prudente,         na         tarde         deste         domingo         (26/9).
Moradores         compartilharam         nas         redes         sociais
imagens         surpreendentes."

Fonte:         https://www.correiobraziliense.com.br/brasil

Segundo         meteorologistas         o         fenômeno         não         é         inédito
e         acontece         com         regularidade,         porém         pela         forma
mais         extensa         que         aconteceu                  ganhou         repercussão
nas         redes         sociais.         Análise         as         alternativas         abaixo         e

assinale         opção         que         indica         um         dos         fatores         apontado
como         causa         da         ocorrência         deste         fenômeno:

(A) Mudança         repentina         e         elevação         da         temperatura
do         ar         atmosférico.

(B) Ocorrência         de         longo         período         de         estiagem         na
região.

(C) Os         baixos         ventos         que         ocorriam         na         região         no
momento         do         ocorrido.

(D) Umidade         alta         do         ar         atmosférico         da         região.
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