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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Sombra e água fresca 

 

A expressão “sombra e água fresca” é normalmente usada para se referir a pessoas que ficam à toa, 

inertes, sem nada para fazer. Devido à correria do dia a dia, é essa a condição que muitos desejam e 

alguns lutam o ano todo para justamente poder ficar alguns dias em sombra e água fresca. Há 80 

anos, Vida e Saúde vem enfatizando a importância do equilíbrio e da temperança em tudo. Sombra e 

água fresca são tão importantes quanto o exercício físico e a luz solar. Tudo na hora certa, na 

quantidade e no momento certos. Ilude-se quem pensa que vida agitada é sinônimo de vida ativa. 

Podemos estar agitados com muita coisa, mas, mesmo assim, ser sedentários. Aí o problema é 

duplo: o cérebro fica cansado ao mesmo tempo que o corpo fica debilitado. [...]  

(Adaptado de Vida e Saúde, fev. 2019). 

 

01. A partir do texto Sombra e água fresca, é possível afirmar que: 

I. A correria do dia a dia permite que o nosso corpo se exercite constantemente. 

II. É necessário haver equilíbrio entre atividades laborativas, físicas e de descanso. 

III. A luz solar não é necessária para termos uma vida saudável. 

IV. Vida agitada não é sinônimo de vida saudável. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas: 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV. 

D) I e III. 

 

02. Sobre os verbos destacados nos fragmentos do texto, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) “pessoas que ficam à toa” -  terceira pessoa do plural, presente do indicativo. 

(   ) “Ilude-se quem pensa” – voz reflexiva. 

(   ) “o cérebro fica cansado” – primeira pessoa do singular, presente do indicativo. 

(   ) “enfatizando a importância” – gerúndio de enfatizar. 

(   ) “normalmente usada” – particípio de usar 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V.  
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B) V, V, F, V, V.  

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

 

03. De acordo com a norma culta padrão, indique o enunciado correto. 

A) Não irei a praia, pois estou resfriada, disse a moça ao namorado. 

B) É necessário termos boas idéias e criatividade para vensermos as dificuldades. 

C) O acento do automóvel foi danificado pela enchente da última semana. 

D) Não vou participar da sessão dos vereadores, porque tenho compromisso. 

 

04. Considerando o enunciado “Ilude-se quem pensa que vida agitada é sinônimo de vida ativa”, 

as palavras destacadas classificam-se, morfologicamente, por: 

A) “se” - pronome; “pensa” - verbo; “agitada” - adjetivo; “de” - preposição; “vida” - substantivo. 

B) “se” - pronome; “pensa” - verbo; “agitada” - substantivo; “de” - preposição; “vida” - substantivo. 

C) “se” - preposição; “pensa” - verbo; “agitada” - adjetivo; “de” - interjeição; “vida” - substantivo. 

D) “se” - interjeição; “pensa” - verbo; “agitada” - verbo; “de” - interjeição; “vida” - substantivo. 

 

05. Assinale o enunciado que apresenta pontuação correta. 

A) Atividade física luz solar e atividades de lazer certamente, poderão garantir uma vida saudável à 

população. 

B) Atividade física, luz solar e atividades de lazer, certamente, poderão garantir uma vida saudável 

à população. 

C) Atividade física luz solar e atividades de lazer, certamente poderão garantir uma vida saudável à 

população. 

D) Atividade física luz solar e atividades de lazer - certamente - poderão garantir uma vida saudável 

à população. 

 

Matemática 

 

06. Um teste Estatístico (estudo) foi realizado para saber se as pessoas do município de São Miguel 

do Oeste - SC possuem tendência de engordar a partir da média das massas. Concluiu-se que a 

massa média é de 62,54 Kg (incluindo mulheres e homens). Este estudo está baseado em variáveis 

estatísticas. Qual das opções abaixo é verdadeira? 

A) Variável Quantitativa Discreta. 
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B) Variável Quantitativa Contínua. 

C) Variável Qualitativa Ordenável. 

D) Variável Qualitativa Não-ordenável. 

 

07. Um vendedor (viajante) visita as lojas de roupas na região do Extremo Oeste de Santa Catarina. 

Como o verão está acabando (logo estaremos no Outono), ele leva roupas leves e faz uma proposta 

bem tentadora para os lojistas visitados. Ele dá três descontos sucessivos de 10% cada um, para 

fomentar os pedidos de sua carteira de negócios. Se o vendedor desse um desconto “único” e 

equivalente (igual) ao percentual de “desconto” proposto para os lojistas, seria de: 

A) 30% de desconto direto no valor total da venda. 

B) 20% de desconto direto no valor total da venda. 

C) 25,3% de desconto direto no valor total da venda. 

D) 27,1% de desconto direto no valor total da venda. 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. A Copa do Mundo ou Campeonato do Mundo de Futebol FIFA de 2010 foi a décima nona 

edição da copa que ocorreu de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado na: 

A) França. 

B) Alemanha. 

C) África do Sul. 

D) Coréia do Norte. 

 

09. Santa Catarina é um Estado que agrega diferentes grupos étnicos. A manifestação cultural 

desses grupos pode ser observada, também, pelos seus festejos.  O auge das programações é no mês 

de outubro, quando ocorrem festas em diferentes cidades. Mas o calendário de festas e eventos se 

estende por todo o ano. A Festa Fenarreco ocorre no município de: 

A) Itajaí. 

B) Brusque. 

C) Rio do Sul.  

D) Rio dos Cedros. 
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10. Em abril de 2018 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso em São Bernardo do 

Campo, na Grande São Paulo. O ex-presidente entregou-se após mais de 48 horas da ordem de 

prisão emitida pelo então juiz Sérgio Moro. Sobre a prisão, desde a redemocratização do Brasil, é 

correto afirmar que: 

A) Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro ex-presidente preso após o processo de redemocratização 

do Brasil.  

B) Outros ex-presidentes do Brasil já foram presos após o processo de redemocratização do país, 

como por exemplo, Fernando Collor de Melo.  

C) Juscelino Kubitschek, após o processo de redemocratização, foi preso enquanto ainda era 

presidente do Brasil. 

D) Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro presidente preso, por crimes políticos, após o processo de 

redemocratização do país. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. De acordo com Lei nº 9.394/96 que estabelece quanto as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), no que tange quanto aos Princípios e Fins da Educação Nacional, em seu Art. 2º 

expõe-se que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Ainda em seu Art. 3º 

afirma-se que o ensino será ministrado com base, dentre outros, nos seguintes princípios: 

I. Prioridade quanto ao acesso e permanência nas escolas públicas para os menos privilegiados 

financeiramente. 

II. Gratuidade quanto ao ensino público só será realizada para pais que recebem menos que dois 

salários mínimos. 

III. Valorização da experiência extraescolar. 

IV. Consideração com a diversidade étnico-racial.  

V. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

De acordo com as assertivas acima, quanto aos Princípios e Fins da Educação Nacional, é correto 

afirmar que: 

A) I e III estão corretas. 

B) II e IV estão corretas. 

C) III, IV e V estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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12. A Lei nº 9.394/96 que estabelece quanto as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 

TÍTULO V quanto aos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino, CAPÍTULO I, frente à 

Composição dos Níveis Escolares em seu Art. 21 afirma que a educação escolar compõe-se de: 

A) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e 

educação superior. 

B) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

C) Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

D) Educação infantil (a partir dos 4 anos), ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino 

médio. 

 

13. Segundo o estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto ao Direito à Educação, à 

Cultura, ao Esporte e ao Lazer em seu Art. 53, expõe que “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”. Esta lei ainda assegura a criança e o adolescente: 

I. Direito de frequentar a escola por no mínimo 920 horas anuais. 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores. 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

IV. Obrigação em participar de entidades estudantis. 

V. Educação infantil gratuita até os 4 (quatro) anos de idade. 

Assinale a alternativa correta:  

A) I. 

B) II e III. 

C) II, III e IV. 

D) I, II, IV e V. 

 

14. O treinamento desportivo pode ser definido como um processo pedagógico pertencente à 

Educação Física que visa diretamente o alcance de resultados desportivos superiores. (MATVEEV, 

L. P. Treino Desportivo: metodologia e planejamento. 1ª ed. Guarulhos: Phorte, 1997). São 

considerados, dentre outros, princípios do treinamento desportivo: 

I. Princípio da Individualidade Biológica. 

II. Princípio da Adaptação. 

III. Princípio da Sobrecarga. 

IV. Princípio da interdependência Volume/Intensidade. 

V. Principio da fase motora fundamental. 
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Assinale a alternativa correta:  

A) I, II e III somente. 

B) I, III e V somente. 

C) III, IV e V somente. 

D) I, II, III e IV somente. 

 

15. Para Toledo (2001), a Ginástica Rítmica (GR) “é uma disciplina desportiva englobada dentro 

das modalidades da federação de ginástica e caracterizada por um conjunto de evoluções que 

privilegiam a utilização do espaço e do ritmo e que se efetuam com a ajuda de aparelhos manuais”. 

(TOLEDO, E. A ginástica geral e a pedagogia da autonomia. In: FORUM INTERNACIONAL DE 

GINÁSTICA GERAL, 1; 2001; Campinas. Anais. Campinas: Sesc e Faculdade de Educação Física 

da Unicamp: 2005.p. 73.). São considerados aparelhos da Ginástica Rítmica: 

A) Barra fixa, argolas, corda, trampolim e fita. 

B) Trave de equilíbrio, barra fixa, barras assimétricas, cavalo com alças. 

C) Bola, argolas, corda, maça e fita. 

D) Bola, arco, corda, maça e fita. 

 

16. A Ginástica Rítmica (GR) é uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de 

movimentos corporais combinados aos elementos de balé e dança teatral, realizados fluentemente 

em harmonia e coordenados com o manejo dos aparelhos próprios desta modalidade. Em relação à 

Ginástica Rítmica (GR) é correto afirmar que: 

A) Como esporte de competição, é disputado por homens e mulheres, separadamente, isso em 

competições oficiais. Quando se trata de iniciação, no ambiente escolar, sem fins competitivos, 

sugere-se que meninos e meninas pratiquem juntos. A participação nestas coreografias estimula a 

prática da modalidade, principalmente para aquelas crianças que sentem prazer pela prática e não 

estão em busca do alto rendimento.  

B) É uma modalidade competitiva feminina, que só pode ser individual e em conjunto (cinco 

ginastas), isso em competições oficiais. Quando se trata de iniciação, no ambiente escolar, sem fins 

competitivos, a quantidade pode ser variável. A participação nestas coreografias estimula a prática 

da modalidade, principalmente para aquelas crianças que sentem prazer pela prática e não estão em 

busca do alto rendimento. No ambiente escolar pode ser praticada por meninos e meninas, já que 

visa à participação de todos, ou seja, a inclusão. 

C) Como esporte de competição, é disputado por homens e mulheres, porém homens só realizam 

apresentações individuais e sem música, já as mulheres realizam coreografias individuais ou em 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

8 

Prova Professor de Iniciação Desportiva – Ginástica Rítmica  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

conjunto (cinco ginastas), isso em competições oficiais. Quando se trata de iniciação, no ambiente 

escolar, sem fins competitivos, a quantidade pode ser variável. A participação nestas coreografias 

estimula a prática da modalidade, principalmente para aquelas crianças que sentem prazer pela 

prática e não estão em busca do alto rendimento. 

D) Apesar de ser uma modalidade oficialmente masculina, sabe‐se que em muitos países da Europa 

e da Ásia, mas principalmente no Japão, existe a ginástica rítmica feminina, praticada com algumas 

variações como exemplo, o uso da música, situação que não ocorre com os ginastas masculinos. 

 

17. Os elementos corporais constituem a base de toda a série para a vivência da Ginástica Rítmica, 

pois são eles que, posteriormente aliados ao manejo de aparelhos, irão compor a complexidade do 

esporte, independentemente do treinamento educacional e de iniciação ao alto nível. Para dominar o 

aparelho, é necessário que primeiro domine o seu corpo e os elementos corporais. Nos anos iniciais 

da Ginástica Rítmica, deve haver uma grande ênfase no ensino desses elementos, bem como no 

desenvolvimento das capacidades motoras que permitem executá‐los. O trabalho de 

desenvolvimento desses elementos pode ser realizado de forma isolada, em um primeiro momento, 

e com o manejo, em um segundo momento. Os elementos corporais utilizados na aprendizagem e 

vivencia da Ginástica Rítmica, dentre outros, são: 

A) Saltos, equilíbrios, rotações/pivôs. 

B) Ponte, escalada, rotações/pivôs. 

C) Força, velocidade e flexibilidade. 

D) Agilidade, padrões fundamentais de movimentos, flexibilidade. 

 

18. Sabendo da importância que a prática de atividade física possui no desenvolvimento integral 

de crianças e adolescentes, é que percebe-se que a Ginástica Rítmica muito pode contribuir 

também na aquisição de valores como o trabalho em equipe, persistência e dedicação. Porém é 

necessário do profissional conhecimento amplo e preparo, não só na modalidade específica, 

mas no que tangue a segurança da criança e do adolescente também. Diante do exposto, analise 

a seguinte situação: Paula de 11 anos, de forma lúdica vivenciava atividades que envolviam 

uma série de exercícios voltados a Ginástica Rítmica, a criança após a realização de um saltito 

caiu no chão e começou a apresentar contrações musculares em todo o corpo, mordedura da 

língua, salivação intensa e respiração ofegante. O professor formado em Educação Física logo 

percebeu que se tratava de um “ataque epiléptico”. Das ações realizadas a seguir, quais estão 

corretas em relação aos primeiros socorros prestados a Paula? 
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A) Rapidamente coloque seu dedo indicador na boca da criança para que ela não morda, nem 

engula a própria língua. 

B) Segure a criança com bastante força, na cabeça, nas pernas e nos braços para evitar que ela se 

machuque durante as convulsões.  

C) Proteja a cabeça da aluna para que ela não sofra nenhuma fratura, mantenha-a com a cabeça 

voltada para o lado, evitando que ela se sufoque com a própria saliva. 

D) Jogue muita água no seu rosto, assim, as convulsões passam mais rapidamente. 

 

19. Na Ginástica Rítmica, a flexibilidade se encontra numa íntima relação com a técnica, por serem 

necessários movimentos de máxima amplitude, assim, podemos afirmar que ela auxilia tanto na 

técnica corporal como no manejo do aparelho. Em relação à flexibilidade, é correto dizer que: 

A) A flexibilidade é a capacidade do indivíduo, de realizar ações motoras na máxima velocidade no 

menor tempo possível. 

B) Flexibilidade é a capacidade do músculo de se contrair ou de exercer uma tensão contra uma 

resistência. 

C) Podemos definir a flexibilidade como a capacidade psicofísica de resistir à fadiga em trabalhos 

de prolongada duração, ou seja, manter um esforço a determinada intensidade durante o maior 

tempo possível sem presenciar um estado de fadiga ou superando o mesmo. 

D) A flexibilidade implica num conjunto de capacidades funcionais intimamente relacionadas entre 

si, como a mobilidade articular, a elasticidade muscular e a capacidade de estiramento. 

 

20. Os Temas transversais, de forma bastante simples, contemplam os problemas da sociedade 

brasileira, buscando em sua abordagem encontrar soluções e conscientizar os sujeitos acerca dessa 

necessidade. Na Educação Física, autores mencionam a necessidade e a importância de tratar os 

grandes problemas sociais nas aulas, entre muitos, preconceitos sociais, raciais, da deficiência, da 

velhice além dos relacionados ao jogo, esporte, ginástica e dança. De acordo com os autores, a 

reflexão sobre estes problemas é necessária se existe a pretensão de possibilitar ao aluno o 

entendimento da realidade social, interpretando-a e explicando-a a partir dos seus interesses de 

classe social. Diante do exposto é correto afirmar que: 

I. Ensinar Educação Física não significa tratar apenas de técnicas e táticas, mais do que isso, 

significa oferecer uma formação ampla voltada à formação do cidadão crítico. 

II. Nas aulas de Educação Física também se tem a finalidade de possibilitar aos alunos que, durante 

e após as suas práticas, eles possam usufruir do esporte para o lazer, a melhoria da qualidade de 

vida e a reflexão crítica.  
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III. O aluno vai para aulas de Educação Física buscando praticar movimentos que lhes tragam 

prazer, é um absurdo que professores percam tempo discutindo sobre temáticas que não levam a 

lugar nenhum e que não dependem dos alunos para serem mudados como exemplo, espaços de lazer 

na cidade, violência no esporte e na sociedade, além de criticar o uso dos anabolizantes no esporte e 

na atividade física, sendo que estes nunca serão consumidos em uma escola. 

IV. Formas de discutir sobre temáticas transversais nas aulas de Educação Física pode ser a reflexão 

sobre o papel do futebol na cultura brasileira, além de cuidar do meio ambiente, respeitar diferentes 

grupos étnicos, e de compreender diferenças entre homens e mulheres. 

V. Trabalhar questões que envolvem ética, orientação sexual e meio ambiente é para professor de 

biologia, função da Educação Física é estimular a prática do movimento humano através da 

ginástica, do esporte da dança e da corporeidade. 

Assinale a alternativa que representa as assertivas corretas: 

A) I, II somente. 

B) I, II e IV somente. 

C) I, III e V somente. 

D) III, IV e V somente. 

 


