
 
 

 
 

 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Edital de Processo Seletivo nº 013/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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
De         acordo         com         a         legislação         Lei         nº         9.696/98,         que
dispõe         sobre         a         regulamentação         da         profissão         de
Educação         Física,         apenas         serão         inscritos         nos
quadros         dos         Conselhos         Regionais         de         Educação
Física         os         seguintes         profissionais:

I.Os         possuidores         de         diploma         obtido         em         curso         de
Educação         Física,         oficialmente         autorizado         e
preferencialmente         reconhecido.

II.Os         possuidores         de         diploma         em         Educação         Física
expedido         por         instituição         de         ensino         superior
estrangeira,         revalidado         na         forma         da         legislação         em
vigor.

III.Os         que,         após         início         da         vigência         desta         Lei,
tenham         comprovadamente         exercido         atividades
próprias         dos         Profissionais         de         Educação         Física,         nos
termos         a         serem         estabelecidos         pelo         Conselho
Federal         de         Educação         Física.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) II,         apenas.

(B) III,         apenas.

(C) I,         II         e         III.

(D) I,         apenas.

Questão 02
A         aluna         Gamora,         durante         a         aula         de         Educação
Física,         apresentou         quadro         de         emergência,
provocada         por         uma         peça         de         brinquedo         que         engoliu
e         obstruiu         parcialmente         as         vias         respiratórias,
impedindo-a         de         respirar         corretamente.         A
professora,         ao         prestar         o         socorro         de         urgência,
realizou         a         manobra         de:

(A) Vesalius.

(B) Fleming.

(C) Harvey.

(D) Heimlich.

Questão 03
No         handebol         de         quadra         um         tiro         de         7         metros         será
concedido         quando:

(A) Uma         clara         chance         de         gol         for         impedida         através
da         intervenção         de         uma         pessoa         da         equipe
adversária         participante         do         jogo.

(B) Em         casos         de         "força         maior",         como         uma         repentina

falha         elétrica,         que         faça         parar         o         jogo
precisamente         durante         um         passe         entre         os
jogadores.

(C) Houver         um         apito         não         justificado         no         momento         de
uma         clara         chance         de         gol.

(D) Uma         clara         chance         de         marcar         um         gol         não         for
impedida         de         forma         antirregulamentar,         em
qualquer         lugar         da         quadra,         por         um         jogador         ou
oficial         da         equipe         adversária.

Questão 04
Em         anatomia         humana         o         corpo         pode         ser         dividido         em
planos         e         eixos         anatômicos.         O         plano         imaginário,
vertical,         perpendicular         (90º)         ao         plano         mediano,
dividindo         o         corpo         em         duas         partes,         uma         anterior         e
outra,         posterior         é         chamado         de:

(A) Plano         coronal.

(B) Plano         transversal.

(C) Plano         médio.

(D) Plano         sagital.

Questão 05
Na         ginástica         artística         o         movimento         preparatório
para         acrobacias,         em         que         o         ginasta         levanta         os
braços         esticados         ao         mesmo         tempo         em         que         seus
pés         deixam         o         solo,         usando         um         grande         impulso         dos
ombros         e         que         pode         ser         executado         para         frente         ou
para         trás,         é         chamado         de:

(A) Parafuso.

(B) Salto         pak.

(C) Flic-Flac.

(D) Duplo         Twist         Carpado.

Questão 06
No         tocante         à         avaliação         na         Educação         Física         Escolar,
é         importante         que         o         professor         utilize         instrumentos
diversificados         e         de         acordo         com         as         necessidades         da
turma         a         ser         avaliada.         Sobre         a         avaliação         nesse
contexto,         assinale         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Professores         e         alunos         devem         se         apropriar         dos
resultados         como         forma         de         dimensionar         avanços
e         necessidades         no         processo         ensino
aprendizagem.

(B) Pode         incluir         regras         dos         esportes         de         alto         nível
nas         avaliações,         desde         que         esteja
contextualizado         e         previsto         no         rol         de         conteúdos
e         objetivos         propostos.

(C) A         avaliação         diagnóstica         é         de         grande         valia         ao
iniciar         os         trabalhos         em         turmas         que         o         professor
não         conhece         ou         antes         de         iniciar         novos
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conteúdos.

(D) Deve         privilegiar         avaliações         por         meio         de         testes
de         aptidão         física,         por         ser         este         o         principal         objeto
de         estudo         da         disciplina.

Questão 07
Nas         regras         oficiais         do         voleibol         de         quadra,         para
vencer         um         set         é         necessário         atender         a         alguns
requisitos.         Com         base         nas         regras         analise         os         itens         a
seguir         e         utilize         V,         para         verdadeiro         e         F,         para         falso:

(__)Vencerá,         seja         qual         set         for,         a         equipe         que
primeiro         alcançar         a         marca         de         25         pontos,         com         uma
diferença         mínima         de         2         pontos.

(__)Vencerá         um         set         a         equipe         que         alcançar         primeiro
a         marca         de         25         pontos         somente.

(__)Em         caso         de         empate         em         24         x         24,         o         jogo
continua         até         que         a         diferença         de         dois         pontos         seja
atingida,         por         exemplo:         26         x         24,         27         x         25...

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

(A) F,         F,         V.

(B) V,         V,         F.

(C) F,         V,         V.

(D) V,         F,         V.

Questão 08
A         Educação         Física         no         processo         de         ensino
aprendizagem         com         significado,         deve         se         apropriar
de         diferentes         conteúdos         para         enriquecer         sua         prática
pedagógica.         Dos         conteúdos         abordados         na
Educação         Física         o         esporte,         sem         dúvida,         ocupa
lugar         de         destaque,         sobre         o         esporte         na         escola:

(A) Deve         privilegiar         a         abordagem         crítica,
colaborando         com         a         discussão         sobre         a
massificação         do         esporte         na         mídia,         ressaltando
a         importância         de         reproduzir         movimentos         e
vivências         tal         como         os         atletas         profissionais.

(B) Os         alunos         devem         conhecer         e         vivenciar         o
esporte         de         maneira         lúdica,         de         forma         que         eles
possam         intervir         diretamente         na         prática,
trazendo         suas         experiências,         havendo         desta
maneira         uma         aprendizagem         e         preparando-os
para         profissionalização         na         modalidade.

(C) O         Professor         de         Educação         Física         deve         abordar         o
esporte         nas         suas         aulas         de         maneira         que         se
atrele         ao         ato         mecânico         do         movimento,         afim         de
melhorar         a         performance         dos         alunos.

(D) Tem         seu         papel         importante         na         sociedade         e         deve
ser         abordado         de         forma         que         não         seja         vinculado
apenas         ao         ato         mecânico         do         movimento,
proporcionando         aos         alunos         vivenciá-lo         de
maneira         lúdica,         trazendo         suas         experiências         e
contribuições         para         a         aprendizagem.

Questão 09
Acerca         do         futebol         de         campo,         de         acordo         com         a
redação         contida         nas         regras         oficiais         da
Confederação         Brasileira         de         Futebol         (CBF),         analise
os         itens         a         seguir:

I.As         partidas         são         disputadas         por         uma         equipe
composta         por         no         máximo         de         11         jogadores,         um         dos
quais         jogará         como         goleiro.

II.Nenhum         jogo         começará         nem         continuará         se         uma
ou         ambas         as         equipes         tiverem         menos         de         sete
jogadores.

III.As         partidas         são         disputadas         por         uma         equipe
composta         por         no         máximo         de         11         jogadores,
excluindo         o         goleiro.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) II,         apenas.

(B) III,         apenas.

(C) I,         apenas.

(D) I         e         II,         apenas.

Questão 10
De         acordo         com         a         legislação         Lei         nº         9.696/98,         que
dispõe         sobre         a         regulamentação         da         profissão         de
Educação         Física,         compete         ao         Profissional         de
Educação         Física,         EXCETO:

(A) Realizar         treinamentos         especializados,         participar
de          equipes          multidisciplinares          e
interdisciplinares.

(B) Avaliar         e         executar         trabalhos,         programas,         planos
e         projetos         nas         áreas         esportivas.

(C) Elaborar         informes         técnicos,         científicos         e
pedagógicos,         todos         nas         áreas         de         atividades
físicas         e         do         desporto.

(D) Coordenar,         planejar         e         organizar         trabalhos,         além
de         prestar         serviços         de         consultoria,         com         exceção
de         auditoria.

Questão 11
O         estudo         da         anatomia         humana         é         fundamental         na
formação         e         atuação         do         professor         de         Educação
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Física.         Sobre         essa         importante         disciplina         responda:
nos         seres         humanos         o         músculo         gastrocnêmio         está
relacionado         diretamente         com         o         movimento         de:

(A) Contração         do         bíceps.

(B) Flexão         da         mão.

(C) Contração         do         estomago.

(D) Flexão         do         pé.

Questão 12
Ao         final         da         aula         de         Educação         Física         o         aluno
Thanos,         após         participar         de         um         jogo         de         voleibol,         teve
uma         hemorragia         nasal,         para         conter         a         hemorragia
um         dos         procedimentos         que         deve         ser         adotado         é:

(A) Abaixar         a         cabeça         para         reduzir         o         sangramento.

(B) Aplicar         álcool         e         um         tecido         e         pedir         que         o         aluno
inale.

(C) Aplicar         compressa         de         gelo         na         base         ou         sobre         o
nariz.

(D) Manter         o         aluno         deitado         com         a         cabeça         mais
baixa         que         o         corpo.

Questão 13
As         fibras         musculares         são         classificadas         em         lentas         e
rápidas,         assim         sendo,         alguns         indivíduos         conseguem
ter         mais         resistência         e         outros         mais         velocidade.
Existem         três         tipos         de         fibras         musculares         primárias
nos         seres         humanos,         sobre         essa         classificação,
preencha         a         segunda         coluna,         de         acordo         a         primeira:

Primeira         coluna:         Tipo         de         fibras         musculares:

(1)Tipo         1.

(2)Tipo         2B.

(3)Tipo         2A.

Segunda         coluna:         Contração         muscular:

(__)Lenta         oxidativa.

(__)Rápida         oxidativa.

(__)Rápida         glicolítica.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         o
preenchimento         CORRETO         da         segunda         coluna,         de
cima         para         baixo:

(A) 1,         3,         2.

(B) 2,         3,         1.

(C) 2,         1,         3.

(D) 3,         2,         1.

Questão 14
Recreação,         ginástica         e         a         dança         são         conteúdos
importantes         a         serem         abordados         nas         aulas         de
Educação         Física         Escolar.         No         ensino         da         dança         na
escola,         é         importante         que         o         professor:

(A) Tenha         como         principal         objetivo         a
espetacularização         da         dança,         com         ensaios         para
apresentação         em         evento         nas         escolas
envolvendo         toda         a         comunidade         escolar.

(B) Estimule         a         desenvolvimento         da         técnica
avançada         em         danças         clássicas,         tendo         em         vista
que         as         danças         da         atualidade         não         devem
compor         o         conteúdo         escolar.

(C) Priorize         o         entendimento         crítico         do         dançar         e         o
aprendizado         da         técnica         apurada.

(D) Propicie         ao         aluno         uma         prática         que         fomente
mudanças         internas         e         externas,         incentivando
uma         reflexão         sobre         o         seu         comportamento         e
sobre         as         variadas         formas         de         se         expressar.

Legislação

Questão 15
O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente,         em         seu
capítulo         II,         trata         do         direito         à         liberdade,         citando         como
um         deles:

(A) O         direito         de         participar         de         eventos         onde         haja
apelo         sexual,         violência         e         uso         de         substâncias
ilícitas,         com         autorização         por         escrito         dos         pais         ou
responsáveis.

(B) O         direito         de         trabalhar         quando         sua         família         vive
abaixo         da         linha         da         pobreza.

(C) O         direito         de         eximir-se         de         qualquer         vínculo         com
instituições         de         ensino.

(D) O         direito         de         participar         da         vida         política,         na         forma
da         lei.

Questão 16
A         Constituição         Federal         Brasileira         determina         os
princípios         sob         os         quais         o         ensino         ministrado         e,
analisando         os         itens         abaixo         podemos         afirmar         que
NÃO         consta         entre         esses         princípios         a         opção:

(A) Garantia         do         direito         à         educação         e         à
aprendizagem         no         período         que         compreende         a
educação         básica.

(B) Igualdade         de         condições         para         o         acesso         e
permanência         na         escola.

(C) Pluralismo         de         ideias         e         de         concepções
pedagógicas,         e         coexistência         de         instituições
públicas         e         privadas         de         ensino.
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(D) Piso         salarial         profissional         nacional         para         os
profissionais         da         educação         escolar         pública,         nos
termos         de         lei         federal.

Questão 17
Entende-se         por         educação         especial,         para         os         efeitos
desta         Lei,         a         modalidade         de         educação         escolar
oferecida         _______________         ,         para         educandos         com
deficiência,         transtornos         globais         do         desenvolvimento
e         altas         habilidades         ou         superdotação.

O         texto         acima         refere-se         ao         artigo         58º         da         Lei         de
Diretrizes         e         Bases         da         Educação         Nacional         e         tem
entre         os         itens         abaixo         o         trecho         que         o         completa
corretamente.         Qual         é         essa         alternativa?

(A) exclusivamente         na         rede         de         ensino         regular

(B) apenas         em         instituições         de         ensino
especializadas

(C) preferencialmente         na         rede         regular         de         ensino

(D) somente         na         rede         de         ensino         regular

Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         governo         de         Santa         Catarina         sancionou         a         lei         que
permite         a         oferta         do         homeschooling         (ensino
domiciliar)         e         ela         passa         a         valer         a         partir         de         90         dias         da
publicação         no         Diário         Oficial         do         Estado.         Esta
modalidade         de         ensino         vem         sendo         pleiteada         por
famílias         e         defendida         por         alguns         representantes
políticos         há         algum         tempo         e,         mesmo         com         sua
aprovação         não         desvincula         o         estudante         do         sistema
oficial         de         ensino,         pois:

(A) As         crianças         e         os         adolescentes         devem         fazer         as
avaliações         periódicas         da         instituição         à         qual
estiverem         vinculados.

(B) As         crianças         e         os         adolescentes         devem         ser
avaliados         por         órgãos         competentes         do         município
em         que         residem,         com         provas         aplicadas         pelo
sistema         público         de         educação.

(C) As         crianças         e         os         adolescentes         devem
comparecer         a         uma         escola,         pelo         menos         uma         vez
por         semana,         para         acompanhamento         das
atividades         que         praticam.

(D) As         aulas         de         educação         física         devem         ser         feitas
na         escola.

Questão 19
A         Lei         Orgânica         de         Palma         Sola         estabelece         a
avaliação         periódica         de         desempenho         do         servidor
público         municipal         como         sendo         um         meio         que
justifique         a:

(A) Retenção         no         estágio         probatório.

(B) Anulação         da         nomeação.

(C) Perda         do         cargo.

(D) Promoção.

Questão 20
O         município         de         Palma         Sola         foi         colonizado         por
imigrantes         oriundos         do         Rio         Grande         do         Sul         e,         além
dos         alemães         e         italianos,         presentes         em         quase         todas
as         regiões         do         estado,         para         lá         também         forma         os:

(A) Holandeses.

(B) Ingleses.

(C) Poloneses.

(D) Irlandeses.
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