
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 007/2017 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Professor de Educação Física 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Complete as sentenças com a palavra 
correta para o contexto: 
 
1. A prova é realizada para >.................. o 

conhecimento do aluno. 
2. A baleia >................... nas profundezas do 

oceano. 
3. Para >........... o cavalo a menina precisou de 

ajuda do cuidador. 
4. Têm palavras que perderam o >................ 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) alferir – emergiu – arrear - acento 
b) aferir – imergiu – arriar - assento 
c) aferir – imergiu – arrear -  acento 
d) alferir – emergiu – arriar - assento 
e) aferir – emergiu – arriar - assento 
 
02) Na sentença: “Ainda que demore, 
conseguiremos a vitória.” a locução conjuntiva 
Ainda que estabelece ideia de: 
 
a) concessão 
b) explicação 
c) comparação 
d) modo 
e) alternância 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Paulo gosta muito de ler, aliás, desde 

pequeno foi apaixonado por livros. 
2. Fabiana trabalha na escola; Leonardo, em 

uma pizzaria. 
3. No mês passado, pintou toda a casa para 

facilitar a venda. 
 
Sobre o emprego correto da vírgula: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
04) Somente uma das frases abaixo utiliza o 
acento indicador de crase corretamente, aponte-
a: 
 
a) Coma àquela maçã. 
b) Manuela preferia sair à noite. 
c) Ficou frente à frente com o pai da moça. 
d) Todas as tardes andava à cavalo. 
e) Raul somente compra à  prazo. 
 
 
 
 

05) 

 Disponível em: www.verdesazeitonas.blogspot.com.br 
Acesso: 21/11/2017. 

 
A expressão “morto de fome” é uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) metonímia 
b) pleonasmo 
c) eufemismo 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
07) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
08) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
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09) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
10) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
 
a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Com relação ao status da bola (art. 10 das 
regras de Basquetebol): 
 

I. Qualquer cesta de campo ou lance livre é 
convertido. 

II. O sinal do cronômetro de jogo soa para o 
fim do período. 

III. Durante a bola ao alto, a bola deixa a(s) 
mão(s) do árbitro no lançamento. 

IV. O sinal do dispositivo de vinte e quatro (24) 
segundos soa enquanto uma equipe está 
com o controle da bola. 

V. Durante um lance livre, a bola está à 
disposição do arremessador do lance livre. 

VI. Durante uma reposição, a bola está à 
disposição do jogador que irá repor. 

 
a) I, II e III se referem à uma bola viva, enquanto 

IV, V e VI se referem a uma bola morta. 
b) III, V e VI se referem à uma bola viva, enquanto 

I, II e IV se referem a uma bola morta. 
c) I, II e III se referem à uma bola morta, enquanto 

IV, V e VI se referem a uma bola viva. 
d) III, V e VI se referem à uma bola morta, 

enquanto I, II e IV se referem a uma bola viva. 
e) I, III e V se referem à uma bola viva, enquanto II, 

IV e VI se referem a uma bola morta. 
 
12) (BASQUETEBOL, Regras Oficiais) Um 
arremesso para uma cesta de campo ou um 
lance livre é quando a bola é segura na(s) 
mão(s) do jogador e então é lançada ao ar em 
direção à cesta dos adversários. Um tapa e uma 
enterrada também são considerados como 
arremessos para uma cesta de campo. 

I. ___________ é quando a bola é forçada para 
baixo na cesta dos adversários com uma ou 
ambas as mãos. 

II. ___________ é quando a bola é direcionada 
com a(s) mão(s) para a cesta dos 
adversários. 

 
a) I se refere à Um tapa e II se refere à Uma 

enterrada. 
b) I se refere à Um tapa e II se refere à Um ponto. 
c) I se refere à Uma enterrada e II se refere à Um 

ponto. 
d) I se refere à Uma enterrada e II se refere à Um 

tapa. 
e) I e II se referem a Uma enterrada. 
 
13) Em cada quadra a _______________ é 
limitada pelo eixo da linha central e a 
extremidade posterior da linha de ataque. De 
acordo com as regras de Voleibol, Capítulo I, 
item 1.4, a parte destacada se refere à: 
 
a) Zona de saque. 
b) Zona de substituição. 
c) Zona de frente. 
d) Zona de troca de líbero. 
e) Zona de aquecimento. 
 
14) Segundo as regras oficiais de Futsal (2017): 
Se a bola perder sua condição de jogo durante o 
transcorrer da partida, esta será interrompida: 
 
a) A bola será substituída e a partida será 

reiniciada com bola ao alto no local onde a 
mesma perdeu a condição de jogo, salvo se 
tenha sido interrompida dentro da área penal, 
ocasião em que a bola ao chão será executada 
com tiro penal, a favor da equipe atacante. 

b) A bola será substituída somente quando a 
mesma sair das linhas limítrofes afim de reduzir 
ao máximo as interrupções de jogo, salvo em 
caso de gol, quando a bola será substituída e 
reiniciada com tiro de canto a favor da equipe 
que havia marcado o gol. 

c) A bola será substituída e a partida será 
reiniciada no círculo central, com tiro de 
início/reinício de partida a favor da equipe que 
estava de posse da bola no momento em que a 
mesma perdeu sua condição de jogo.  

d) A bola será substituída e a partida será 
reiniciada com bola ao chão na linha lateral mais 
próxima do local onde a mesma perdeu a 
condição de jogo, salvo se tenha sido 
interrompida dentro da área penal, ocasião em 
que a bola ao chão será executada na linha de 
fundo, ao lado externo da baliza, no local mais 
próximo de onde se encontrava a bola quando o 
jogo foi interrompido. 

e) A bola será substituída e a partida será 
reiniciada com bola ao chão no local onde a 
mesma perdeu a condição de jogo, salvo se 
tenha sido interrompida dentro da área penal, 



4 

 

ocasião em que a bola ao chão será executada 
na linha da área penal, no local mais próximo de 
onde se encontrava quando o jogo foi 
interrompido. 

 
15) Segundo Guyton & Hall (2003), a contração 
muscular é dita (1) quando o músculo não 
encurta durante contração, e (2) quando encurta 
mas sua tensão permanece constante por toda a 
contração. 
 
a) (1) isométrica / (2) isotônica 
b) (1) isocinética / (2) isotônica 
c) (1) isocinética / (2) isométrica 
d) (1) isotônica / (2) isocinética 
e) (1) rápida / (2) lenta 
 
16) Segundo Guyton & Hall (2003): 
 

I. Fibras menores. 
II. Fibras grandes para uma grande força de 

contração. 
III. Retítulo sarcoplasmático muito extenso, 

para a rápida liberação dos íons cálcio para 
desencadear a contração. 

IV. Grande quantidade de enzimas glicolíticas, 
para a rápida liberação de energia pelo 
processo glicolítico. 

V. Suprimento e sangue menos extenso devido 
ao metabolismo oxidativo ter importância 
secundária. 

VI. Também inervadas por fibras nervosas 
pequenas. 

VII. Sistema dos vasos sangüíneos e dos 
capilares mais extensos, para suprir 
quantidades extras de oxigênio. 

VIII. Número de mitocôndrias muito elevado, 
também para dar suporte aos altos níveis de 
metabolismo oxidativo. 

IX. As fibras contêm grande quantidade de 
mioglobina, uma proteína que contém ferro, 
semelhante à hemoglobina, nas emácias. 

X. Menor número de mitocôndrias, também 
porque o metabolismo oxidativo é 
secundário. 

 
a) I, III, IV, VII e IX se referem às Fibras Rápidas e 

II, V, VI, VIII e X se referem às Fibras Lentas. 
b) II, III, IV, V e X se referem às Fibras Rápidas e I, 

VI, VII, VIII e IX se referem às Fibras Lentas. 
c) I, III, VI, VIII e IX se referem às Fibras Rápidas e 

II, IV, V, VII e X se referem às Fibras Lentas. 
d) I, II, III, IV e V se referem às Fibras Rápidas e VI, 

VII, VIII, IX e X se referem às Fibras Lentas. 
e) VI, VII, VIII, IX e X se referem às Fibras Rápidas 

e I, II, III, IV e V se referem às Fibras Lentas. 
 
17) Segundo a RESOLUÇÃO CONFEF nº 
307/2015, no relacionamento com os colegas de 
profissão, com outros profissionais nos 
diversos espaços de atuação profissional, a 
conduta do Profissional de Educação Física 

será pautada pelos princípios de consideração, 
apreço e solidariedade, em consonância com os 
postulados de harmonia da categoria 
profissional, sendo-lhe vedado: 
 

I. Fazer referências prejudiciais ou de 
qualquer modo desabonadoras a colegas de 
profissão, ou a outros profissionais nos 
diversos espaços de atuação profissional. 

II. Aceitar encargo profissional em 
substituição a colega que dele tenha 
desistido para preservar a dignidade ou os 
interesses da profissão, desde que 
permaneçam as mesmas condições 
originais. 

III. Apropriar-se de trabalho, iniciativa ou 
solução encontrados por terceiros, 
apresentando-os como próprios. 

IV. Provocar desentendimento com colega que 
venha o substituir no exercício profissional. 

V. Pactuar, em nome do espírito de 
solidariedade, com erro ou atos infringentes 
das normas éticas ou legais que regem a 
profissão. 

 
Estão corretas as seguintes afirmativas: 
 
a) I, III e V 
b) II, III e IV 
c) I, II, III e V 
d) II, III, IV e V 
e) Todas estão corretas 
 
18) De acordo com a Lei n° 9.394/1996, art. 19, 
as instituições de ensino dos diferentes níveis 
classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas: 
 

I. Públicas, assim entendidas as criadas ou 
incorporadas, mantidas e administradas 
pelo Poder Público. 

II. Privadas, assim entendidas as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. 

III. Particulares, assim entendidas as criadas e 
mantidas por pessoas jurídicas de direito 
privado.  

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I e II estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
19) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 6o, é 
dever ___________________ efetuar a matrícula 
das crianças na educação básica a partir dos 
_____________ anos de idade. Assinale a 
alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima:  
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a) dos pais ou responsáveis – 4 (quatro) 
b) dos pais – 5 (cinco) 
c) dos pais ou responsáveis  – 3 (três) 
d) dos pais ou responsáveis – 5 (cinco) 
e) dos pais – 3 (três)  
 
20) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 9º, a 
União incumbir-se-á de: 
 
a) Elaborar os Paramentos Curriculares Nacionais, 

em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.  

b) Elaborar as teorias e Práticas da Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

c) Elaborar e organizar a educação básica, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

d) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

e) Elaborar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


