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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. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

no seu Artigo 19, aborda sobre as instituições de ensino dos diferentes níveis, as quais classificam-

se nas seguintes categorias administrativas: 

I. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público. 

II. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado. 

III. Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas/jurídicas ou 

por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que 

incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. 

IV. Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 

ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao 

disposto no inciso anterior;  

V. Filantrópicas, na forma da lei. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta: 

A) Somente I. 

B) I e II apenas. 

C) I, II e III somente. 

D) II, III, IV e V apenas. 
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12. Analise as questões a seguir: 

I. Em oposição à vertente mais tecnicista, esportivista e biologicista surgem novas abordagens na 

Educação Física escolar a partir do final da década de 70, inspiradas no momento histórico social 

pelo qual passou o país, nas novas tendências da educação de uma maneira geral, além de questões 

específicas da própria Educação Física. 

II. As abordagens pedagógicas da Educação Física resultam da articulação de diferentes teorias 

psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas. Todas essas correntes tem ampliado os campos 

de ação e reflexão para a área, o que a aproxima das ciências humanas. Embora contenham 

enfoques diferenciados entre si, com pontos muitas vezes divergentes, tem em comum a busca de 

uma Educação Física que articule as múltiplas dimensões do ser humano. 

III. A psicomotricidade é o primeiro movimento mais articulado que aparece a partir da década de 

70 em contraposição aos modelos anteriores. Nele, o envolvimento da Educação Física é com o 

desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivos, afetivos e 

psicomotores, ou seja, buscando garantir a formação integral do aluno. 

IV. Na perspectiva construtivista, a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação 

do sujeito com o mundo, e para cada criança a construção desse conhecimento exige elaboração, ou 

seja, uma ação sobre o mundo. Nesta concepção, a aquisição do conhecimento é um processo 

construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nascer nem sendo 

adquirido passivamente de acordo com as pressões do meio. Conhecer é sempre uma ação que 

implica esquemas de assimilação e acomodação num processo de constante reorganização. 

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

A) I e II. 

B) II, III e IV. 

C) III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

13. A Lei nº 8.096/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente. Sobre o ECA, assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso. 

(   ) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

(  ) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 
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deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 

social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 

comunidade em que vivem. 

(   ) De acordo com o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(    ) Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências 

do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, F. 

B) V, V, F, F. 

C) V, V, V, F. 

D) V, V, V, V. 

 

14. Em relação à Medidas e Avaliação na Educação Física, analise as assertivas abaixo: 

I. A avaliação cardiovascular é importante como parte de uma avaliação abrangente da aptidão 

física relacionada à saúde; como parte de um exame físico abrangente ou de uma avaliação de 

fatores de risco cardiovascular; para monitorar as mudanças no funcionamento cardiorrespiratório 

em resposta a programas de exercícios relacionados à saúde; para monitorar a eficiência dos 

programas de treinamento aeróbico; para identificar talentos nos esportes. 

II. Para determinar o IMC (Índice de Massa Corporal) de um indivíduo, temos que dividir seu peso 

(massa) pela sua altura ao quadrado. A massa deve ser definida em quilogramas (kg) e a altura em 

centímetros (cm). 

III. Estilo de vida é o conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores, as 

oportunidades na vida das pessoas. O estilo de vida inativo passou a ser considerado fundamental na 

promoção de saúde e redução de mortalidade. 

IV. Para avaliação das dobras cutâneas utilizamos um equipamento chamado paquímetro ou 

plicômetro. 

Conforme as assertivas acima, é correto somente o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I. 

C) II e IV. 
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D) II. 

 

15. Na experiência histórica do homem, distinguiram-se algumas propriedades comuns do 

organismo, que permitem resolver com sucesso, determinado tipo de tarefa motora. É isso, no 

entanto, que nos permite destacar cinco tipos de capacidades funcionais, reunidas pela noção de 

"capacidades físicas": força, velocidade, resistência, flexibilidade e coordenação Com base nessa 

informação, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) A resistência, enquanto. capacidade física, caracteriza as possibilidades do indivíduo de 

realizar, durante um tempo prolongado, o trabalho muscular. 

(    ) A realização de qualquer trabalho exige determinados gastos de energia. A única fonte direta 

de energia para a contração muscular é o adenosinatrifosfato (ATP). Para que os filamentos 

musculares possam trabalhar, durante muito tempo, é necessária a recuperação (ressíntese do ATP). 

(   ) Dependendo da duração e da intensidade do exercício físico, há ativação de sistemas 

específicos de transferência de energia. Existem três sistemas de transferência de energia: Sistema 

ATP-CP (do fosfagênio) ou Anaeróbio Alático; Glicólise Anaeróbia ou Sistema Anaeróbio Lático; 

Sistema Aeróbio ou Oxidativo. 

Qual das opções segue a sequência correta de cima para baixo? 

A) V, F, F. 

B) V, F, V. 

C) V, V, V. 

D) F, V, V. 

 

16. De acordo com Arruda et al. (2013, p. 252), a avaliação do crescimento físico pode ser realizada 

em proporções, tamanho e composição da massa humana, sendo necessário para sua medição o uso 

de: 

I. Medidas antropométricas como índice de massa celular, plicômetro e diâmetros ósseos. 

II. Medidas antropométricas como estatura, massa corporal, dobras cutâneas, circunferências 

corporais e diâmetros ósseos. 

III. Medidas de velocidade e medidas antropométricas. 

IV. Medidas de velocidade do crescimento como torque, força e capacidade física motora. 

De acordo com as assertivas acima, a opção que apresenta apenas a(s) assertiva(s) correta(s) é: 

A) I. 

B) II. 

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

 

17. Analise as questões a seguir e assinale a opção correta. 

A) O futebol é uma modalidade desportiva em que a técnica, a tática e as habilidades individuais 

são de extrema importância e fundamentais na decisão de uma partida de alto nível; porém, nota-se, 

nos últimos anos, uma crescente preocupação com o aprimoramento físico dos jogadores, uma vez 

que os distintos aspectos do estado de preparação desportiva (técnica, tática, psicológica, etc.) se 

realizam por meio das qualidades motoras, e com o processo de desenvolvimento das qualidades 

físicas, paralelamente, há a melhora da técnica, da tática e das capacidades psíquicas específicas. 

B) No sentido do treinamento desportivo, a preparação física não é um dos aspectos primordiais no 

desenvolvimento das capacidades físicas. 

C) A força é hoje um fator pouco importante nas atividades esportivas, pois não é um grande 

diferencial entre uma equipe e outra nem determinante no resultado final. 

D) Diversos estudos da literatura descrevem estimativas de gasto energético e necessidades 

nutricionais para o jogador de futebol. É fato também que independente da posição do jogador de 

futebol, os gastos e necessidades energéticas são os mesmos. 

 

18. Em relação à importância do treinamento funcional no futebol, analise as questões abaixo e 

assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(   ) O treinamento funcional feito de forma isolada é capaz de condicionar e também preparar o 

futebolista para o alto desempenho nos jogos e competições. 

(   ) O treinamento funcional, isoladamente, não é capaz de condicionar, nem tampouco preparar o 

futebolista para o alto desempenho nos jogos e competições. 

(   ) O treinamento funcional está relacionado com o equilíbrio músculo/articular do futebolista, 

aprimorando suas cadeias musculares para o melhor aproveitamento das cargas de treinamento, 

potencializando o ganho de rendimento e diminuindo a incidência de lesões musculares e 

articulares. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V. 

B) V, V, F. 

C) F, V, F. 

D) F, V, V. 
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19. A recuperação após uma partida de futebol vem ganhando importância nos últimos anos em 

razão, entre outros motivos, do aumento do número de jogos e competições por temporada. Sobre 

esse fato, analise as questões a seguir. 

I. O aumento de jogos e de competições parece ter elevado o número de lesões musculoesqueléticas 

nos campeonatos mais importantes do mundo. 

II. Ter conhecimento dos mecanismos que levam à fadiga após uma partida de futebol e aplicar 

esses conhecimentos para estabelecer uma rotina de recuperação/regeneração do organismo do 

atleta, além de ser uma busca na melhora do rendimento, é um dever profissional em razão de muito 

provavelmente auxiliar a prolongar a carreira do atleta. 

III. Todos os sistemas do organismo devem retornar ao estado em que se encontravam antes do 

esforço físico; remover todas as substâncias tóxicas produzidas pelo exercício físico e que são 

indesejáveis aos músculos, repor todas as fontes de energia que foram consumidas durante o esforço 

físico, reabastecer os reservatórios de líquidos corporais e minimizar qualquer dano aos músculos 

causados pelo desgaste físico. 

De acordo com as afirmações acima, assinale a alternativa correta. 

A) I, II e III. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) II e III. 

 

20. Analise as afirmações abaixo sobre o Futebol. 

I. Fazer explanações sobre a necessidade da qualidade do sono e sua importância no rendimento 

esportivo, sobre a alimentação e suplementação bem orientada, entre outros aspectos importantes 

para a manutenção da saúde e do alto rendimento, deve fazer parte da rotina dos profissionais que 

atuam junto a atletas profissionais de futebol. 

II. O futebol é uma modalidade acíclica, de ações não uniformes, com esforços intermitentes, de 

alta intensidade e curta duração. 

III. Uma das características do futebol é o elevado número de repetições dos gestos motores 

inerentes à prática da modalidade. 

IV. Em uma partida de futebol existem dois momentos distintos que se denominam ataque e defesa. 

V. De acordo com o contexto do ambiente, as ações e as práticas pedagógicas podem ser dirigidas à 

iniciação e ao treinamento. A etapa da iniciação compreende desde o momento em que as crianças 

iniciam-se nos esporte até a decisão por efetivamente praticarem a modalidade. Nessa primeira 

etapa as ações e práticas pedagógicas são conduzidas para a situação de aperfeiçoamento. Já na 
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segunda etapa do treinamento, os conteúdos devem ser ensinados respeitando-se cada fase do 

desenvolvimento das crianças e pré adolescentes.  

De acordo com as afirmações acima assinale a alternativa que apresenta apenas as assertivas 

corretas. 

A) I, II, IV e V. 

B) I, II, III e IV. 

C) II, III, IV e V. 

D) II, IV e V. 

 

 


