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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. “Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) integra a política nacional da Educação Básica e vai 

contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, 

referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos 

critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação”. 

(BRASIL, 2017, p.8). Especificamente, sobre a proposta para a Educação Física contida na BNCC 

para o Ensino Fundamental, considere as afirmações:   

I. Na BNCC, a Educação Física é integrada à área de Ciências da Natureza.  

II. Nas aulas, as práticas corporais devem possuir caráter, único e exclusivamente, pautado na 

execução correta do movimento humano.  

III. As unidades temáticas a serem ensinadas nas aulas compreendem: esportes, brincadeiras e 

jogos, lutas, danças, ginásticas e práticas corporais de aventura.  

IV. Nas aulas, as práticas corporais possibilitam aos alunos ampliar sua consciência a respeito de 

seus movimentos e o desenvolvimento da autonomia para apropriação e utilização da cultura 

corporal de movimento de modo a favorecer sua participação de forma confiante e autoral na 

sociedade.  

V. Como a BNCC define competências a serem trabalhadas ao longo dos anos escolares, ela não 

apresenta as unidades temáticas a serem desenvolvidas pelos professores de Educação Física e, por 

isso, fica a cargo de cada professor definir o que trabalhar com seus alunos.  
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De acordo com as assertivas acima, compreendem propostas para a Educação Física contidas na 

BNCC, as previstas nas assertivas:  

A) I, IV e V.  

B) I, III, IV e V.  

C) III e IV, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

12. O conhecimento sobre os fundamentos técnicos individuais aplicados durante ações de ataque 

no Handebol é importante para o direcionamento e planejamento dos trabalhos pelo profissional de 

Educação Física (GRECO; ROMERO, 2012). Sobre os fundamentos técnicos de ataque, assinale as 

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

(  ) A marcação é uma ação ofensiva com o objetivo de interceptar ou cortar o envio da bola pelo 

atacante.  

(  ) O drible define-se como a ação de lançar a bola contra a chão permitindo ao jogador o máximo 

de possibilidades de progressão com a bola em direção ao ataque.  

(  ) A finta é um gesto mediante o qual o atacante com bola tenta superar um defensor realizando 

uma ação prévia de engano.  

(  ) O bloqueio de lançamento é uma ação de ataque com o objetivo de cortar a trajetória da bola.  

(  ) O lançamento ao gol pelo atacante é a ação de aplicar um impulso à bola de forma que percorra 

uma distância determinada em direção ao gol, procurando superar o goleiro e conseguir o gol.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

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

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

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

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

 

13. A aptidão física relacionada à saúde e a aptidão motora de crianças e adolescentes deve ser 

motivo de grande interesse pelos profissionais de Educação Física, pois seu conhecimento direciona 

os trabalhos físicos e compreende aspectos do crescimento e desenvolvimento do sujeito. A aptidão 

física relacionada à saúde envolve aspectos relacionados ao estado de saúde, seja nos aspectos de 

prevenção e redução do risco de doenças, como também pela maior disposição (energia) para as 

atividades diárias. Já a aptidão motora contribui para um bom desempenho em tarefas específicas, 

quer no trabalho ou nos esportes (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Quando nos referimos ao 
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treinamento da aptidão motora constituem exemplos de capacidades físicas a serem trabalhadas? 

Assinale a alternativa correta:  

A) Potência, velocidade, coordenação. 

B) Resistência aeróbia, flexibilidade, força e resistência muscular. 

C) Resistência aeróbia, coordenação e equilíbrio. 

D) Resistência aeróbia, agilidade, velocidade. 

 

14. A avaliação física é importante para determinar aspectos de saúde e desempenho de um sujeito e 

com isso definir o planejamento do programa de exercícios. Sobre os testes físicos utilizados na 

avaliação do desempenho de um sujeito, considere as afirmações:  

I. A avaliação utilizando dobras cutâneas é considerada um método direto de fracionamento 

corporal para análise da composição corporal e usa a espessura do tecido adiposo subcutâneo com 

objetivo de predizer a gordura corporal relativa e a massa magra.  

II. O teste de corrida vai e vem de 20 metros é usado para avaliar o consumo máximo de oxigênio 

(VO2máx).  

III. O teste padrão de sentar e alcançar usando um banco é feito para avaliar a flexibilidade da 

região lombar e dos músculos isquiotibiais.  

IV. O Running Anaerobic Sprint Teste (RAST) serve para avaliar o metabolismo alático e lático do 

indivíduo, ou seja, o seu desempenho anaeróbio.  

V. A medida da circunferência de cintura é feita para determinar a obesidade abdominal e também 

como preditora de doença cardiometabólica relacionada à obesidade.  

De acordo com as assertivas acima, sobre os testes físicos é correto o que se afirma nas assertivas:  

A) I, III e IV.  

B) II, III, IV e V.  

C) I e II, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

15. O Handebol é uma modalidade esportiva coletiva que envolve uma grande quantidade e 

variedade de movimentação associada à manipulação de bola e interação com outros atletas. 

Durante o jogo ocorre a alternância de períodos de esforço e de recuperação. Através do trabalho 

intermitente, é possível treinar as três vias metabólicas de ressíntese de energia (adenosina trifosfato 

- ATP), uma vez que elas estão intimamente ligadas e atuam simultaneamente durante a atividade 

(ELENO; BARELA; KOKUBUN, 2002).  Sobre esse fato, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso. 
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(   ) Nos momentos de movimentações explosivas, é a via oxidativa a principal responsável pela 

disponibilidade de energia (ATP). Esse sistema consiste de reação anaeróbia para a produção de 

energia imediata, ou seja, em ausência de oxigênio.  

(  ) Quando o esforço intenso se prolonga, como num ataque organizado ou numa movimentação 

defensiva, por exemplo, o sistema da creatina fosfato não atende à demanda e um segundo 

mecanismo anaeróbio é ativado: a via anaeróbia lática, que ressintetiza ATP utilizando como 

substrato energético somente a glicose resultante da desintegração de carboidratos provenientes da 

ingestão alimentar.  

(  ) Apesar da importância do processo anaeróbio, o jogador de handebol deve também ter sua 

capacidade aeróbia desenvolvida de forma que possa manter as características da intensidade do 

esforço durante toda a partida e para uma maior eficiência na remoção do lactato.  

(   ) O menor efeito de fadiga e a possibilidade de maior intensidade são aspectos importantes do 

trabalho intermitente para os jogadores de modalidades coletivas e, em especial, para os jogadores 

de handebol. Através do uso de trabalhos intermitentes, eles se adaptam aos esforços exigidos nos 

treinamentos e podem, portanto, apresentar melhor desempenho das vias anaeróbias durante a 

partida.  

(   ) A principal característica da via glicolítica é a formação de ácido lático. À medida que aumenta 

a concentração de ácido lático no sangue e nos músculos, a ressíntese de ATP não acompanha o 

ritmo de utilização e a fadiga se instala e o exercício é interrompido, já que a acidez inativa várias 

enzimas envolvidas na transferência de energia e também nas propriedades contráteis dos músculos.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

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

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

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

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

 

16. Os princípios científicos do treinamento norteiam a preparação física dos atletas. Uma vez bem 

assimilados permitem que o profissional de Educação Física crie seus próprios métodos e técnicas 

de preparação. Para Dantas (2003), o aumento das cargas de trabalho se fará por conta do volume e 

da intensidade sendo que, estas duas variáveis (volume e intensidade) deverão sempre estar 

adequadas as fases de treinamento, seguindo uma orientação de interdependência entre si. Sobre 

qual princípio do treinamento estamos falando? Assinale a alternativa correta:  

A) Adaptação. 

B) Especificidade. 
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C) Interdependência volume-intensidade. 

D) Individualidade biológica. 

 

17. De acordo com a Confederação Brasileira de Handebol (CBH), no que se refere as regras 

oficiais da modalidade de Handebol, considere as afirmações:  

I. Ao executar o tiro de sete metros, o jogador que está executando o tiro deve posicionar-se atrás da 

linha de sete metros. Depois do apito do árbitro, o executante não deve tocar nem cruzar a linha de 

sete metros antes que a bola tenha saído de sua mão.  

II. A duração normal de uma partida para todas as equipes com jogadores de idade igual ou acima 

de 17 anos é de dois tempos de 30 minutos.  

III. No máximo, nove jogadores devem estar presentes na quadra de jogo ao mesmo tempo. Os 

demais jogadores são suplentes.  

IV. É permitido ao goleiro tocar a bola com qualquer parte do corpo, sempre que estiver numa 

tentativa de defesa, dentro de sua área de gol.  

V. O tiro lateral é executado do lugar onde a bola cruzou a linha lateral ou; se ela cruzou a linha de 

fundo, da intersecção entre a linha lateral e a linha de fundo deste mesmo lado. O executante deve 

permanecer com um pé em contato com a linha lateral e conservar-se na posição correta até que a 

bola tenha saído de sua mão.  

De acordo com as assertivas acima, sobre as regras do Handebol, é correto o que se afirma nas 

assertivas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II, IV e V.  

C) III e IV, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

18. Na modalidade de Handebol, em ações que envolvem força e velocidade durante o jogo ou 

treino, acontece o predomínio do recrutamento de fibras musculares do tipo IIb. Compreendem 

características fisiológicas desse tipo de fibra muscular estriada esquelética? Assinale a alternativa 

correta:  

A) As fibras do tipo IIb apresentam coloração vermelha escura e capacidade oxidativa. 

B) As fibras do tipo IIb são mais resistentes à fadiga. 

C) As fibras do tipo IIb apresentam velocidade de contração lenta. 

D) As fibras do tipo IIb apresentam coloração branca e capacidade glicolítica.  
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19. O desmaio consiste na perda transitória da consciência e do tônus muscular, fazendo com que a 

vítima caia no chão. Pode ser causado por vários fatores como cansaço físico e mental, exposição 

prolongada ao calor, estresse, privação do sono, queda da pressão arterial. Pode também ser 

precipitado por nervosismo, angústia e emoções fortes. (KARREN; HAFEN; LIMMER, 2013). 

Diante de uma vítima que sofreu desmaio, deve-se proceder da seguinte maneira:  

I. Manter a vítima em decúbito dorsal elevando as pernas.  

II. Monitorar os sinais vitais (batimentos cardíacos e respiração).  

III. Aplicar a manobra de Heimlich.  

IV. Manter o ambiente ventilado e evitar aglomeração de pessoas.  

V. Induzir a vítima a tomar um copo de água com açúcar e ingerir alimentos salgados.  

De acordo com as assertivas acima, são corretos os procedimentos de primeiros socorros, os 

apresentados nas assertivas:  

A) I, II e IV.  

B) I, II, III e IV.  

C) II e V, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

20. Os sistemas de jogo defensivos no Handebol caracterizam configurações espaço temporais que 

uma equipe adota para impedir a progressão da equipe atacante e, consequentemente, o gol 

(GRECO; ROMERO, 2012). Qual é o sistema de jogo no qual são estabelecidas duas linhas 

defensivas, uma com cinco jogadores e a segunda formada por apenas um jogador, denominado 

avançado, que tem como principal função dificultar a circulação da bola na primeira linha ofensiva, 

assim como a responsabilidade de marcar o central? Assinale a alternativa correta:  

A) Sistema 6:0. 

B) Sistema 3:3. 

C) Sistema 5:1. 

D) Sistema 3:2:1. 

 


