
Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

1 

Prova Professor de Iniciação Desportiva –  Taekwondo  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

PROFESSOR DE INICIAÇÃO DESPORTIVA –  

TAEKWONDO 

 

 

 

 

Prova 

 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos gerais 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

 

  

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 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996), em seu Artigo 6º, é dever dos pais ou responsáveis a matrícula das crianças na 

Educação Básica a partir de que idade? Assinale a opção correta: 

A) 3 (três) anos de idade. 

B) 4 (quatro) anos de idade. 

C) 5 (cinco) anos de idade. 

D) 6 (seis) anos de idade. 

 

12. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Artigo 18), os sistemas municipais 

de ensino compreendem: 

I. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal. 

II. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

III. Os órgãos municipais de educação. 

IV. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) I, III e IV. 
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D) I, II e III. 

 

13. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a área de Educação Física escolar trazem 

como contribuição para a reflexão e discussão da prática pedagógica, três aspectos fundamentais. 

Sendo assim, analise as questões a seguir: 

I. Princípio da inclusão: a sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e 

aprendizagem e avaliação tem como meta a inclusão do aluno na cultura corporal de movimento, 

por meio da participação e reflexão concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico da 

área de seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização 

exacerbada do desempenho e da eficiência. 

II. O princípio da diversidade aplica-se na construção dos processos de ensino e aprendizagem e 

orienta a escolha de objetivos e conteúdos, visando a ampliar as relações entre os conhecimentos da 

cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Busca-se legitimar as diversas 

possibilidades de aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, 

cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. 

III. Os conteúdos são apresentados segundo sua categoria conceitual (fatos, conceitos e princípios), 

procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal (normas, valores e atitudes). Os conteúdos conceituais 

e procedimentais mantêm uma grande proximidade, na medida em que o objeto central da cultura 

corporal de movimento gira em torno do fazer, do compreender e do sentir com o corpo. Incluem-se 

nessas categorias os próprios processos de aprendizagem, organização e avaliação. Os conteúdos 

atitudinais apresentam-se como objetos de ensino e aprendizagem, e apontam para a necessidade de 

o aluno vivenciá-los de modo concreto no cotidiano escolar, buscando minimizar a construção de 

valores e atitudes por meio do currículo oculto. 

De acordo com as assertivas acima, é correto o que se afirma apenas em: 

A) II. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) I, II e III 

 

14. O Título II da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) trata dos 

Direitos Fundamentais. Em relação ao Capítulo I (Do Direito à Vida e à Saúde), assinale as 

alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

7 

Prova Professor de Iniciação Desportiva –  Taekwondo  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(   ) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência. 

(   ) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de 

planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao 

parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. 

(   ) É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 

(   ) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de 

maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar 

da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V. 

B) V, F, F, V. 

C) V, F, F, V. 

D) V, F, F, F. 

 

15. Alguns princípios das Medidas e Avaliações na Educação Física são fundamentais. Entre eles: 

I. Antes de se administrar testes, é preciso determinar os objetivos do programa para se poder 

avaliar os resultados advindos de acordo com os objetivos propostos.  

II. Deve-se lembrar sempre a relação existente entre teste, medida e avaliação.  

III. A avaliação inclui testes e medidas. Entretanto, avaliar é muito mais amplo do que 

simplesmente testar e medir. A avaliação é uma tomada de decisão.  

IV. Não é qualquer pessoa que pode administrar efetivamente um programa de medida e avaliação, 

que é um assunto sério para ser desenvolvido por alguém não treinado na área. Além do mais, as 

decisões poderão afetar importantes aspectos da vida de um indivíduo.  

De acordo com as assertivas acima, é correto apenas o que se afirmar em: 

A) I, II, III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) III e IV. 

D) II e IV. 
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16. Nas medidas de RCQ (relação circunferência-quadril) é correto afirmar que: 

A) A medida da circunferência da cintura é realizada no plano transversal, na metade da distância 

entre o último arco costal e a crista ilíaca e a do quadril a fita métrica é posicionada horizontalmente 

ao nível dos glúteos, na sua máxima circunferência. 

B) A medida da circunferência da cintura é realizada no plano sagital, na metade da distância entre 

o último arco costal e a crista ilíaca e a do quadril a fita métrica é posicionada horizontalmente ao 

nível dos glúteos, na sua máxima circunferência. 

C) A medida da circunferência da cintura é realizada no plano longitudinal, na metade da distância 

entre o último arco costal e a crista ilíaca e a do quadril a fita métrica é posicionada horizontalmente 

ao nível dos glúteos, na sua máxima circunferência. 

D) A medida da circunferência da cintura é realizada no plano horizontal, na metade da distância 

entre o último arco costal e a crista ilíaca e a do quadril a fita métrica é posicionada horizontalmente 

ao nível dos glúteos, na sua máxima circunferência. 

 

17. As lutas fazem parte da cultura corporal, ou seja, são práticas historicamente importantes e que 

acompanharam os seres humanos ao longo do tempo, sendo uma das mais elementares 

manifestações dessa cultura. Nesse sentido, assinale as alternativas abaixo com (V) para verdadeiro 

e (F) para falso. 

(   ) Assim como as danças, as atividades rítmicas, os esportes, os jogos, as atividades circenses, as 

ginásticas, dentre outras, as lutas  são manifestações inseridas na esfera da cultura corporal, fazendo 

parte do modo de ser das pessoas e das sociedades, de diferentes formas, ao longo da história. 

(    ) Em uma aula cujo conteúdo é lutas, é possível compreender as atitudes e os valores que devem 

ser ensinados em relação às lutas, como as condutas éticas, os valores e os princípios orientadores 

das práticas, como o respeito mútuo, a solidariedade, dentre outros. 

(   ) Ao se trabalhar o Taekwondo, é possível abordar questões como: respeito ao companheiro, 

diferenciação entre luta e briga, a ética necessária para não se utilizar os conhecimentos aprendidos 

com outras pessoas em outros ambientes, entre outras inúmeras questões. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, F. 

B) V, F, V. 

C) V, V, V. 

D) F. F. V. 
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18. De acordo com a Federação Brasileira de Taekwondo, a arte marcial Taekwondo é um modo de 

vida. Sendo assim, analise as questões a seguir. 

I. O Taekwondo é uma combinação de mente e corpo. À medida que o estudante melhora sua 

graduação, há uma tendência que ele tenha mais confiança e calma, de forma que conseguirá lidar 

com mais tranquilidade frente às situações adversas. 

II. TAE significa saltar, voar, esmagar com os pés; KWON significa bater ou destruir com as mãos; 

DO significa o caminho, a arte, o método, a filosofia. 

III. O Taekwondo é praticado como defesa pessoal e atividade física. Seu praticante poderá 

adquirir, através da prática e do esforço constante, disciplina, humildade e auto confiança. 

IV. Taekwondo é o atual nome da Arte Marcial que vem sendo difundida em todo o mundo por 

mestres japoneses, coreanos e alemães. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) I, II, III. 

B) I, II, IV. 

C) I, III, IV. 

D) II, III, IV. 

 

19. Em relação ao significado das faixas no Taekwondo, é correto o que se afirma em: 

A) 08º Gub (faixa vermelha) - Significa a verdade. É importante que um indivíduo seja verdadeiro 

consigo mesmo e seja capaz de eliminar o egoísmo. 

B) 01° ao 10° Dan (faixa preta) - Significa a profundidade, o conhecimento pleno, porém também 

nos mostra a escuridão e se estamos preparados para ela. Saber usar a evolução da mente da 

percepção é um dever daquele que a conquistou. Representa um crescimento dentro do Taekwondo. 

Mostra uma evolução dentro das várias etapas anteriores. Mostra compromisso. Trata-se de um 

motivo de orgulho pelas difíceis tarefas que foram ultrapassadas e pelo desenvolvimento físico e 

mental conseguidos. 

C) 04º Gub (faixa amarela) - Representa a mente, o potencial mental e maturidade de um indivíduo. 

D) 10º Gub (faixa roxa) - Representa pureza, a inôcencia do indivíduo sobre a arte e sobre os 

ensinamento do seu mestre. 
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20. Nas competições, os atletas de Taekwondo devem golpear seus adversários com os pés e mãos 

para marcar pontos ou nocauteá-los. Nesse sentido analise as alternativas abaixo e assinale (V) para 

verdadeiro e (F) para falso. 

(   ) Os chutes podem atingir qualquer parte do corpo acima da cintura e que esteja coberto por 

protetores. Os socos, por sua vez, só podem acertar o peito do adversário. 

(    ) Os combates são divididos por três assaltos. 

(    ) Cada assalto deve durar 10 minutos. 

(   ) Os competidores são divididos em categorias, e as categorias são determinadas pelo peso dos 

participantes. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, F. 

B) V, V, F, F. 

C) V, V, F, V. 

D) F, V, F, V. 

 

 

 

 

 


