
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2018 
 

CARGO: PROFESSOR II – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português e 

15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA conterá 40 questões, mas efetuar suas marcações somente até a questão 25. 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta até a questão 25; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 

AS QUESTÕES DE 01 A 10 DIZEM RESPEITO AO TEXTO. LEIA-O ATENTAMENTE ANTES DE 

RESPONDÊ-LAS. 

(Texto) 

 
 
QUESTÃO 01. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I. A juíza Andréa Pachá possui uma bagagem enorme sobre conflitos que envolvem separações, guarda de 

filhos, entre outros; 

II. Curatela consiste num mecanismo de proteção para pessoas maiores de 18 anos que estejam sem 

condições de reger sua própria vida por alguma incapacidade mental, intelectual ou física; 

III. Segundo a juíza, há uma crescente subtração da voz de quem está envelhecendo. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
  



Observe a seguir o trecho retirado do Texto e responda às questões 02 e 03: 
 
“No entanto, ela afirma que, [...], não estava preparada para o que enfrentaria na Vara de Órfãos e Sucessões, 
na qual atua há seis anos.” (linhas 4 a 7) 
 
QUESTÃO 02. É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho acima introduz uma: 
 
(A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
(B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
(C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
(D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 
QUESTÃO 03. A partícula “que” em destaque no trecho acima possui função morfológica de: 
 
(A) Conjunção comparativa. 
(B) Conjunção integrante. 
(C) Pronome relativo. 
(D) Preposição. 
 
QUESTÃO 04. “Os mais de 15 anos em Varas de Família deram à juíza Andréa Pachá...” (linhas 1 e 2). O termo 

destacado foi craseado, pois: 
 
(A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino.  
(B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino.  
(C) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas como “à juíza”. 
(D) Em todos os casos é obrigatório o uso da crase antes de palavras femininas como “juíza”. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 
 
“[...] – essas, um mecanismo de proteção para pessoas maiores de 18 anos que estejam sem condições de reger 
sua própria vida por alguma incapacidade mental, intelectual ou física.” (linhas 11 a 14) 
 
(A) “maiores” 
(B) “estejam” 
(C) “condições” 
(D) “reger” 
 
QUESTÃO 06. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 
 
“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 
 
(A) “juíza” (linha 2) 
(B) “experiência” (linha 5) 
(C) “há” (linha 7) 
(D) “física” (linha 14) 
 
QUESTÃO 07. “[...] ela afirma que, mesmo com essa experiência, [...]” (linhas 4 e 5). Analisando o trecho retirado 

do Texto, é correto afirmar que a regra de pontuação que justifica o emprego das vírgulas é: 
 
(A) Emprega-se a vírgula para isolar vocativos. 
(B) Utiliza-se a vírgula para separar adjuntos adverbiais locucionais deslocados dentro da estrutura oracional. 
(C) Em particular, a vírgula é usada para isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 
(D) Emprega-se a vírgula para separar termos coordenados assindéticos (sem ligação por conectivo), de mesma 

função sintática, que formam, muitas vezes, enumerações. 
 
  



QUESTÃO 08. A expressão destacada em “[...], na qual atua há seis anos.” (linha 7) poderia ser corretamente 
substituída por: 

 
(A) “que”. 
(B) “no qual”. 
(C) “em qual”. 
(D) “para qual”. 
 
QUESTÃO 09. “[...], o que ela fez foi um exercício de empatia, [...]” (linhas 20 e 21). O termo destacado no trecho 

retirado do Texto, refere-se ao(à): 
 
(A) Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. 
(B) Afinidade entre duas ou mais pessoas pela semelhança e proximidade de sentimentos e pensamentos. 
(C) Teima excessiva ou repetida obstinação; birra, empeiticação. 
(D) Sofrimento moral intenso; aflição, angústia, estertor, inquietação. 
 
QUESTÃO 10. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta, mantendo-se o sentido original: 
 
“[...], ela afirma [...]” (linha 4) 
 
(A) A oração já se encontra na voz passiva. 
(B) Não é possível a conversão para a voz passiva com verbos transitivos diretos. 
(C) “[...], é afirmado por ela [...]” 
(D) “[...], afirmá-lo-á por ela [...]” 
 
 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 11. O Art. 217 da Constituição Federal do Brasil diz: “É dever do Estado fomentar práticas desportivas 

formais e não-formais, como direito de cada um”. Sendo assim, não será observado: 
 
(A) A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e 

funcionamento. 
(B) O tratamento igualitário para o desporto profissional e o não-profissional. 
(C) A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos 

específicos, para a do desporto de alto rendimento. 
(D) A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 
 
QUESTÃO 12. Preencha a lacuna corretamente de acordo com o Art. 214 da Constituição Federal do Brasil. 
 
“Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração _______________, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que”. 
  
(A) Plurianual. 
(B) Bienal. 
(C) Decenal. 
(D) Anual. 
 
  



QUESTÃO 13. Segundo o ECA, o Conselho Tutelar não será comunicado pelos estabelecimentos de ensino 
fundamental no caso de: 

 
(A) Assiduidade nas aulas. 
(B) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
(C) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 
(D) Elevados níveis de repetência. 
 
QUESTÃO 14. Não é uma finalidade da Educação de acordo com a LDB: 
 
(A) Aumento de disciplinas curriculares. 
(B) Pleno desenvolvimento do educando. 
(C) Preparo para o exercício da cidadania. 
(D) Qualificação do trabalho. 
 
QUESTÃO 15. Assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) O esporte, as ginásticas, a dança, as artes marciais, as práticas de aptidão física tornam-se, cada vez mais, 

produtos de consumo (mesmo que apenas como imagens) e objetos de conhecimento e informação 
amplamente divulgado ao grande público. 

(B) Informações sobre a relação práticas corporais-saúde estão acessíveis em revistas femininas, jornais, 
noticiários e documentários de TV, sempre com o rigor técnico-científico necessário. 

(C) Jornais, revistas, videogames, rádio e televisão difundem ideias sobre a cultura corporal de movimento. 
(D) O estilo de vida gerado pelas novas condições socioeconômicas (urbanização descontrolada, consumismo, 

desemprego crescente, informatização e automatização do trabalho, deterioração dos espaços públicos de 
lazer, violência, poluição) leva um grande número de pessoas ao sedentarismo, à alimentação inadequada, 
ao estresse, etc. 

 
QUESTÃO 16. A abordagem crítica emancipatória baseia-se na transcendência de limites. Para tanto, são 

elencadas etapas as quais estão representadas abaixo. Contudo, uma delas está errada. Assinale-a. 
 
(A) Encenação. 
(B) Problematização. 
(C) Ampliação coletiva do conhecimento. 
(D) Procrastinação. 
 
QUESTÃO 17. Para o autor da abordagem pedagógica crítico emancipatória o esporte é: 
 
(A) O fim em si mesmo. 
(B) Mais um dos possíveis conteúdos. 
(C) Uma ferramenta didático pedagógica. 
(D) Um equívoco para ser abordado na Educação Física escolar. 
 
QUESTÃO 18. Somando algumas das características abaixo tem o treinamento especializado precoce. Porém, 

uma dessas características está errada. Assinale-a. 
 
(A) Inserção de crianças antes da fase pubertária. 
(B) Participação esporádica em competições. 
(C) Treinamento sistematizado e organizado de longo prazo. 
(D) Objetivo gradual aumento do rendimento. 
 
  



QUESTÃO 19. Não é um problema para crianças que estão inseridas em um programa de treinamento 
especializado precoce: 

 
(A) Formação escolar deficiente. 
(B) Reduzida participação em atividades sociais e familiares. 
(C) Aumento do repertório motor. 
(D) Alta carga de treinamento. 
 
QUESTÃO 20. De acordo com a concepção de aulas abertas na Educação Física, preencha a lacuna corretamente. 
 
“Algo que se destaca nessa concepção é o nível de responsabilidade atribuído ao aluno como ________ de todo 
o processo que interfere no resultado de sua aula, seja no planejamento e na definição dos objetivos, seja na 
escolha dos conteúdos e na forma como eles são transmitidos. Esse nível de responsabilidade é variável e 
depende da análise do professor quanto ao grau de maturidade dos alunos”. 
 
(A) Aluno. 
(B) Mediador. 
(C) Encéfalo. 
(D) Coautor. 
 
QUESTÃO 21. As estratégias utilizadas nas aulas de Educação Física podem atender as categorias de conteúdo. 

Sendo assim, assinale a estratégia que atende apenas a categoria procedimental. 
 
(A) Atividades paralelas. 
(B) Registro de conceitos. 
(C) Autodisciplina. 
(D) Coeducação. 
 
QUESTÃO 22. Leia a descrição de um aspecto da avaliação na Educação Física e assinale a alternativa 

correspondente. 
 
[...] cabe interpretar que o aluno pode estar presente, mas não necessariamente participar do que acontece na 
aula, significa que está de “corpo presente” mas não de “corpo inteiramente presente”.  
 
(A) Assiduidade. 
(B) Participação objetiva. 
(C) Envolvimento subjetivo. 
(D) Atitudes específicas. 
 
QUESTÃO 23. Qual a finalidade ao trabalhar o esporte na Educação Física escolar? 
 
(A) Educativa. 
(B) Formação de atleta. 
(C) Competição exacerbada. 
(D) Encontrar um talento esportivo. 
 
  



QUESTÃO 24. A mídia insiste em vincular, mesmo que não claramente, que há um padrão de beleza a ser 
seguido. Com isso, principalmente em adolescentes, surgem os transtornos que podem ser alimentares ou 
de imagem corporal. Leia o trecho e assinale a alternativa correspondente. 

 
“[...] tem como característica principal, a alteração em relação à imagem do corpo, a pessoa acredita estar mais 
magra e fraca, mesmo musculosa. Assim, tem como objetivo o aumento da massa muscular. Por isso, pratica 
intensos e frequentes exercícios físicos, algumas vezes associado ao uso de anabolizantes e suplementos 
alimentares. Os indivíduos com esse transtorno podem passar diversas horas na academia praticando exercícios 
e aumentando as suas cargas”. 
 
 
(A) Anorexia. 
(B) Bulimia. 
(C) Ortorexia. 
(D) Vigorexia. 
 
QUESTÃO 25. Pedro vai para a aula de Educação Física com uma goma de mascar na boca, mas o professor 

Antonio não viu. Ao longo da aula Pedro engasga com a goma e pede ao professor que o auxilie. Então, o 
professor Antonio pede para Pedro tossir e ainda sim, a goma não é expelida. Pedro tem dificuldade de 
respirar e começa a ficar roxo, mas ainda está consciente. Imediatamente o professor Antonio:  

 
(A) Inicia a RCP. 
(B) Inicia a manobra de Valsalva. 
(C) Aguarda o socorro chegar. 
(D) Inicia a manobra de Heimlich.  
 


