MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2018
13 DE FEVEREIRO DE 2018

CARGO:
Professor de Educação Física - Habilitado
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 13 de fevereiro
de 2018, após as 14h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 de fevereiro de 2018.

Língua Portuguesa

04) Complete as sentenças:

01) Identifique a assertiva que apresenta a
ordem correta de preenchimento das frases a
seguir:

“Os marinheiros desceram ............... terra para
conhecer aquele belo lugar. Ficaram ............. toa
por algumas horas; como o capitão não sabia
de nada tinham que ficar ............... escondidas.
Fizeram muitas compras, todas ......... vista
porque ............ prazo ninguém queria vender.”

1. Fernando aprendeu como ......................... um
cavalo para passear.
2. A família não tinha dinheiro para ................... a
dívida.
3. A baleia .............. nas profundezas do oceano.
4. A prefeita ................................ a presença no
almoço beneficente.
Respeitando a ordem
aparecem, temos:
a)
b)
c)
d)
e)

em

que

as

Temos, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

frases

à – a – as – à – a
à – a – às – a – à
a – à – às – à – a
a – à – as – a – à
à – a – às – à – a

05) Com frequência lemos nos meios de
comunicação frases ambíguas. A ambiguidade
acontece pela falta de clareza em uma
expressão. Marque a única sentença que não
apresenta problemas em relação ao mencionado
anteriormente:

arriar – costear – emergiu - retificou
arrear – custear – imergiu - retificou
arriar – custear – emergiu - retificou
arrear – custear – imergiu - ratificou
arrear – costear – emergiu - ratificou

02)
a) As crianças viram um palhaço passar pela
janela.
b) Fabiana pediu a Paulo para assinar o divórcio.
c) Manifestantes jogaram papéis na praça, o que
deixou a cidade suja.
d) O prefeito conversou com o manifestante em sua
casa.
e) Meu cachorro não gostou do seu sofá.
Conhecimentos Gerais
06) Recentemente a Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (DIVE/SC) lançou um alerta
sobre o aumento no número de acidentes por
animais peçonhentos envolvendo lagartas da
espécie Lonomia obliqua, na região Oeste do
estado. As lagartas também são conhecidas
popularmente como __________. As lagartas da
espécie Lonomia obliqua podem causar
acidentes graves, uma vez que seu veneno
provoca insuficiência renal, distúrbios na
coagulação e sangramentos. Assinale a
alternativa que contempla corretamente o
trecho acima:
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Na imagem acima temos
linguagem denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

uma

figura

de

Metonímia
Prosopopeia
Redundância
Hipérbole
Anacoluto

a)
b)
c)
d)
e)

03) Todas as frases abaixo apresentam formas
no plural incorretamente grafadas, exceto uma.
Indique-a:
a) Os troféis foram roubados do museu.
b) Na verdade, não passavam de três charlatães.
c) Os cidadões entraram furiosos na Câmara de
Vereadores.
d) Os ladrões foram presos e estavam de posse de
dois revólvers.
e) Deixou os grões da laranja jogados no chão da
cozinha.

Taturana.
Espinha de peixe.
Rosa ferroante.
Mariposa.
Piolho de cobra.

07) Em 2018, que dia será comemorada a
Páscoa?
a)
b)
c)
d)
2

21 de abril.
28 de março.
05 de abril.
25 de março.

Conteúdos Específicos

e) 01 de abril.
08) Recentemente o __________ divulgou que
os cidadãos catarinenses poderão acessar a
versão eletrônica ____________________. O
serviço funciona por meio de um aplicativo
gratuito, que pode ser baixado pela Google Play
Store e pela Apple Store. O documento que fica
disponível no smartphone do usuário, tem o
mesmo valor jurídico que o documento
impresso. Assinale a alternativa que contempla
corretamente os trechos acima:

11) De acordo com Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 13,
participar
da
elaboração
da
proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento e; ministrar os dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados
ao
planejamento,
à
avaliação
e
ao
desenvolvimento profissional, é incumbência:

a) DER/SC - do Registro Geral (RG-e).
b) CONTRAN - do Cadastro da Pessoa Física
(CPF-e).
c) DETRAN/SC - da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH-e).
d) CONTRADIFE - da Certidão de Nascimento (CNe).
e) DENATRAN - da Carteira do SUS (CSUS-e).

a)
b)
c)
d)
e)

09) Recentemente, na quarta-feira (24/01/2018), por
unanimidade, os três desembargadores da 8ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)
votaram em favor de manter a condenação e
__________ a pena de prisão por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá
(SP). Essa decisão foi aplicada ao ex-Presidente
__________. Assinale a alternativa que contempla
corretamente os trechos acima:
a)
b)
c)
d)
e)

12) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 26, §
8º, a exibição de filmes de produção nacional
constituirá
componente
curricular
complementar integrado à proposta pedagógica
da escola, sendo a sua exibição obrigatória por:
a)
b)
c)
d)
e)

Aumentar - Luiz Inácio Lula da Silva.
Diminuir - Fernando Henrique Cardoso.
Manter - Luiz Inácio Lula da Silva.
Aumentar - Fernando Collor de Mello.
Diminuir - Luiz Inácio Lula da Silva.

a)
b)
c)
d)
e)

no mínimo, 1 (uma) hora mensal.
no máximo, 40 (quarenta) minutos mensais.
no mínimo, 40 (quarenta) minutos mensais.
no máximo, 1 (uma) hora mensal.
no mínimo, 2 (duas) horas mensais.

13) Em relação a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 33,
_________________, é parte integrante da
formação básica do cidadão e constitui
disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurado o
respeito à diversidade cultural religiosa do
Brasil,
vedadas
quaisquer
formas
de
proselitismo.

10) As eleições são de grande importância, pois
é o momento onde a população tem a
oportunidade de eleger seus representantes
através do voto. Nas eleições gerais que
acontecem no Brasil em 2018, os brasileiros vão
as urnas para eleger seus representantes para
os seguintes cargos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

dos estabelecimentos de ensino
das escolas
dos docentes
dos gestores
dos Municípios

a)
b)
c)
d)
e)

Presidente da República.
Governadores.
Senadores.
Deputados Federais/Estaduais.
Desembargadores.
Ministros.

o ensino religioso, de matrícula facultativa
o ensino religioso, de matrícula única
o ensino religioso, de matrícula distinta
o ensino religioso, de matrícula obrigatória
o ensino religioso, de matrícula exclusiva

14) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 62,
§ 8o, os currículos dos cursos de formação de
docentes terão por referência:

Somente I, II e IV estão corretos.
Somente I, III e IV estão corretos.
Somente I e IV estão corretos.
Somente V e VI estão incorretos.
Todos estão corretos.

a)
b)
c)
d)
e)
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os Parâmetros Curriculares Nacionais.
o Referencial Curricular Nacional.
as Propostas Pedagógicas.
a Base Nacional Comum Curricular.
o projeto Político Pedagógico.

15) Em relação ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei n° 8.069/1990, art. 53, a criança
e o adolescente têm direito à educação, visando
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se
lhes:

comportamento fundamentais
incorporadas pela criança.

ser

17) Segundo o Coletivo de Autores: A
perspectiva da Educação Física escolar, que
tem como objeto de estudo o desenvolvimento
da aptidão física do homem, tem contribuído
historicamente para a defesa dos interesses da
classe no poder, mantendo a estrutura da
sociedade capitalista. (...) Nessa linha de
raciocínio
pode-se
constatar
que
o
conhecimento que se pretende que o aluno
apreenda é?

I. Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
II. Direito de ser respeitado por seus
educadores.
III. Direito de organização e participação em
entidades estudantis.
IV. Direito de ser avaliado sem contestar os
critérios avaliativos.
V. Acesso à escola pública e gratuita próxima
de sua residência.
a)
b)
c)
d)
e)

possam

a) O pleno desenvolvimento do senso crítico de si e
da realidade, como forma reflexiva, buscando
reduzir a opressão causada pelo sistema
capitalista.
b) O exercício de atividades corporais que lhe
permitam atingir o máximo rendimento de sua
capacidade física.
c) O desenvolvimento motor com o objetivo de
fomentar as equipes de representação em
competições de alto-rendimento.
d) O desenvolvimento de funções psicomotoras
básicas, fazendo com que o individuo possa
praticar atividades como forma de promoção da
saúde e bem estar.
e) A prática da atividade física não se relaciona
com o modelo de sociedade capitalista, logo,
não há objetivos da educação física neste
sentido.

Somente I, II e V estão corretas.
Somente I, II, III e V estão corretas.
Somente III e V estão corretas.
Somente II, IV e V estão corretas.
Todas estão corretas.

16) O Coletivo de Autores traz uma ideia de
divisão em ciclos diferentes do sistema seriado
atual. O primeiro ciclo vai da pré-escola até a 3ª
série; o segundo ciclo vai da 4ª à 6ª séries; o
terceiro ciclo vai da 7ª à 8ª séries; o quarto ciclo
se dá na 1ª 2ª e 3ª séries do ensino médio. Neste
sentido, o primeiro ciclo é o ciclo de
organização da identidade dos dados da
realidade. Nele o aluno encontra-se no momento
da síncrese. Tem uma visão sincrética da
realidade.
Os
dados
aparecem
(são
identificados) de forma difusa, misturados.
Sendo assim, qual é a função da escola e/ou
professor neste primeiro ciclo?

18) Segundo MCKARDLE (2001), o número de
açúcares simples ligados dentro de cada uma
dessas moléculas diferencia cada forma de
carboidrato. Sendo assim, os carboidratos são
classificados como:
a)
b)
c)
d)
e)

a) Cabe à escola e ao professor, assegurar que o
aluno desenvolva todas as valências motoras
indispensáveis para a prática de modalidades
individuais.
b) Cabe à escola e ao professor, assegurar que o
aluno desenvolva todas as valências motoras
indispensáveis para a prática de modalidades
coletivas.
c) Cabe à escola e ao professor, assegurar que o
aluno desenvolva todas as valências motoras
indispensáveis para a prática de modalidades
individuais e coletivas.
d) Cabe à escola, particularmente ao professor,
organizar a identificação desses dados
constatados e descritos pelo aluno para que ele
possa formar sistemas, encontrar as relações
entre as coisas, identificando as semelhanças e
as diferenças.
e) Cabe à escola, particularmente ao professor,
organizar modelos sistemáticos e funcionais para
que as funções motoras básicas, como formação
psicomotora fina e a compreensão de regras de

insulina, glicogênio e aminoácido.
sacarose, lactose e maltose.
arabano, xilano e pectina.
quitina, desoxirribose e trealose.
monossacarídeos,
oligossacarídeos
polissacarídeos.

e

19) Segundo MCKARDLE (2001), os Lipídios são
classificados em três grupos principais: lipídios
simples,
lipídios
compostos
e
lipídios
derivados. Dentre os lipídios simples estão as
gorduras neutras, onde encontramos os
triglicerídeos. Qual a principal função dos
triglicerídeos?
a) Condução da ATP para o núcleo celular.
b) Armazenamento da gordura nas células
adiposas.
c) Transformação da gordura em energia celular.
d) Fusão dos lipídios com os carboidratos.
e) Elevação da temperatura corporal.
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20) Segundo as Regras Oficiais de Voleibol
(2017-2020), no que diz respeito a circunferência
e peso da bola, é correto afirmar:
a) Sua circunferência
centímetros e seu
gramas.
b) Sua circunferência
centímetros e seu
gramas.
c) Sua circunferência
centímetros e seu
gramas.
d) Sua circunferência
centímetros e seu
gramas.
e) Sua circunferência
centímetros e seu
gramas.

será de 65 centímetros a 67
peso de 260 gramas a 280
será de 60 centímetros a 65
peso de 250 gramas a 275
será de 62 centímetros a 67
peso de 258 gramas a 262
será de 50 centímetros a 60
peso de 400 gramas a 450
será de 70 centímetros a 80
peso de 300 gramas a 350
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