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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), 

em seu TÍTULO III, trata do Direito à Educação e do Dever em Educar. Com base no Artigo 4º, 

analise as questões a seguir sobre o dever do Estado com a Educação escolar pública: 

I. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio. 

II. A educação infantil é gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 

III. O atendimento educacional especializado é gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 

IV. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram 

na idade própria. 

V. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. 

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

A) I, II e III. 

B) III, IV e V. 

C) I, II, IV e V. 

D) I, II, III, IV e V. 
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12. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram elaborados procurando, de um lado, 

respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões 

brasileiras. Em relação aos PCNs, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) Os PCNs indicam como um dos objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes 

de conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 

individuais e sociais. 

(  ) Os PCNs de Educação Física trazem uma proposta que procura democratizar, humanizar e 

diversificar a prática pedagógica da área, buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para 

um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos. Incorpora, 

de forma organizada, as principais questões que o professor deve considerar no desenvolvimento de 

seu trabalho, subsidiando as discussões, os planejamentos e as avaliações da prática de Educação 

Física. 

(   ) O trabalho de Educação Física nas séries finais do ensino fundamental é muito importante na 

medida em que possibilita aos alunos uma ampliação da visão sobre a cultura corporal de 

movimento, e, assim, viabiliza a autonomia para o desenvolvimento de uma prática pessoal e a 

capacidade para interferir na comunidade, seja na manutenção ou na construção de espaços de 

participação em atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com 

finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções. Ressignificar esses elementos da 

cultura e construí-los coletivamente é uma proposta de participação constante e responsável na 

sociedade. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V. 

B) V, V, F. 

C) V, V, V. 

D) F, F, V. 

 

13. A Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) em seu Capítulo II, trata 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. Em relação ao Art. 16 da referida Lei, o direito 

à liberdade compreende os seguintes aspectos:  

A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

opinião e expressão; crença e culto religioso; brincar, praticar esportes e divertir-se; participar da 
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vida familiar e comunitária, sem discriminação; participar da vida política, na forma da lei; buscar 

refúgio, auxílio e orientação. 

B) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  

C) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

D) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

 

14. Sobre os objetivos das medidas e avaliações na educação física, analise as questões a seguir. 

I. Avaliar o estado do indivíduo ao iniciar a programação. 

II. Detectar deficiências, permitindo uma orientação no sentido de superá-la. 

III. Auxiliar o indivíduo na escolha de uma atividade física que, além de motivá-lo possa 

desenvolver suas aptidões. 

IV. Acompanhar o progresso do indivíduo. 

V. Acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos.  

De acordo com as assertivas acima, são objetivos das medidas e avaliação na Educação Física o que 

se afirma nas assertivas: 

A) I, II, III somente. 

B) II, IV e V somente. 

C) II, III, IV e V somente. 

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

 

15. De acordo com Guedes e Guedes (2006, p.35), “o crescimento corresponde ao resultante da 

multiplicação e da diferenciação celular que determinam alterações progressivas nas dimensões do 

corpo inteiro ou de partes e segmentos específicos, em relação ao fator tempo, do nascimento à 

idade adulta. Em contrapartida, o desenvolvimento caracteriza-se pela sequência de modificações 

evolutivas em órgãos e sistemas do organismo humano que induzem ao aperfeiçoamento de suas 

complexas funções.” 

Com base no exposto, analise as opções abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(  ) O crescimento refere-se essencialmente às transformações quantitativas, enquanto o 

desenvolvimento engloba simultaneamente tanto as transformações quantitativas quanto as 

qualitativas e é resultante de aspectos associados ao próprio processo de crescimento, à maturação e 
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às experiências vivenciadas no atributo considerado (desenvolvimento motor, emocional, social, 

cognitivo, etc.). 

(   ) Desenvolvimento é um conceito mais abrangente que crescimento; contudo, com base em 

pressupostos associados às inter-relações entre atributos morfológicos e funcionais, verifica-se que  

indicadores do crescimento físico são pré-requisito para a otimização do processo de 

desenvolvimento no organismo jovem, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento motor. 

(   ) A monitoração do crescimento físico em crianças e adolescentes torna-se consensualmente 

aceita como sensível instrumento de utilização singular na aferição das condições predisponentes 

voltadas à maximização do desenvolvimento orgânico. 

(   ) A influência dos componentes genéticos na determinação dos níveis de crescimento físico 

parece ser indiscutível. Entretanto, é necessário considerar que fatores ambientais como 

alimentação, atividade física, estímulos psicossociais, patologias debilitantes e aspectos básicos de 

saúde pública podem modificar desfavoravelmente o que o patrimônio genético estabeleceu como 

predeterminante. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V. 

B) V, F, V, F. 

C) V, V, V, V. 

D) F, V, V, V. 

 

16. Conforme as Regras Oficiais de Competições da IAAF (Associação Internacional de Federações 

de Atletismo - Regras Oficiais de Competição 2018–2019), a Regra 20 trata da definição do atleta 

elegível. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta: 

A) Um Atleta é elegível para competir se ele concordar em obedecer às Regras e não foi declarado 

inelegível. 

B) Um Atleta é elegível para competir se ele concordar em obedecer às Regras mesmo tendo sido 

declarado inelegível. 

C) Um Atleta sempre será elegível para competir, independente das Regras.  

D) Um Atleta é inelegível para competir se ele concordar em obedecer às Regras. 

 

17. O atletismo pode ser considerado uma das modalidades mais antigas do mundo. Registros 

apontam que os gregos já praticavam esse esporte por volta do século 14 a.C. Essas modalidades 

eram praticadas em encontros esporádicos, que mais para frente originaram os Jogos Olímpicos. 

Dentro do atletismo são disputadas as provas de corrida, lançamento e salto. As mais famosas são as 
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corridas. É nessa categoria que acontece a disputa do homem mais rápido do mundo, nos 100 

metros rasos. Analise as questões a seguir: 

I. As competições, regras e atividades internacionais de atletismo são organizadas pela IAAF 

(Associação Internacional de Federações de Atletismo). 

II. As corridas são disputadas em pistas ovais (cada atleta corre numa faixa): 100 metros rasos, 200 

metros rasos, 400 metros rasos e 800 metros rasos. 

III. No Brasil, as competições de atletismo são organizadas pela CBAt (Confederação Brasileira de 

Atletismo). 

IV. O recordista mundial de Atletismo nos 100 metros rasos é Usain Bolt (Jamaica). 

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

A) I, II e III. 

B) I, II, III e IV. 

C) II e IV. 

D) I, III e IV. 

 

18. A iniciação ao atletismo - visto como um conjunto de habilidades específicas - constitui a 

primeira fase do processo ensino-aprendizagem desta modalidade, utilizando-se das formas básicas 

de correr, saltar, lançar e arremessar. De acordo com Moyles (2002), brincando a criança 

desenvolve confiança em si mesma e em suas capacidades, levando-a a desenvolver percepções 

sobre as outras pessoas e a compreender as exigências bidirecionais de expectativa e tolerância. 

Dito isto, analise as assertivas abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(   ) O ato de brincar proporciona às crianças a oportunidade de explorar conceitos como a 

liberdade, existentes implicitamente em muitas situações lúdicas, favorecendo o desenvolvimento 

de sua independência. 

(   ) O brincar oferece situações em que as habilidades podem ser praticadas, tanto as físicas quanto 

as mentais, e repetidas tantas vezes quanto for necessário para obter confiança e domínio, além de 

permitir a exploração de seus potenciais e limitações. 

(   ) A utilização do lúdico no processo de ensino-aprendizagem do atletismo ganha dimensão em 

importância no contexto escolar por possibilitar a participação de todos, independente do seu atual 

desenvolvimento motor e também por se caracterizar como sendo uma atividade prazerosa, que 

possibilita alegria e prazer na sua realização. 

(   )  Correr, saltar, lançar e arremessar são as habilidades físicas de base e estão presentes em quase 

todas as modalidades esportivas. Por isso, os movimentos atléticos são desinteressantes, pois a sua 

interpretação e sistematização didática estão vinculadas somente ao atletismo institucionalizado. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

10 

Prova Professor de Iniciação Desportiva – Atletismo e Paradesporto  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Assinale a sequência correta de cima para baixo, conforme as opções a seguir. 

A) V, V, V, F. 

B) V, V, F, F. 

C) V, V, V, V. 

D) F, V, V, V. 

 

19. De acordo com Frómeta e Takahashi (2004, p.9), o processo de treinamento a longo prazo no 

Atletismo deve abranger 4 (quatro) etapas: - a etapa de iniciação (de 9 a 13 anos de idade); a etapa 

de desenvolvimento (de 14 a 19 anos de idade); a etapa de alto rendimento (acima de 19 anos de 

idade); e a etapa de destreinamento. A etapa de iniciação, em que ocorre em linhas gerais o 

processo de treinamento do iniciante, estende-se dos 9 aos 13 anos de idade e abrange 2 (dois) 

períodos muito importantes na preparação do atleta. São eles: 

A) O período de formação inicial multifatorial no atletismo e o período de formação inicial 

multifatorial especial em uma área do atletismo. 

B) O período de formação inicial multilateral no atletismo e o período de formação inicial 

multilateral especial em uma área do atletismo. 

C) O período de formação intermediária unitilateral no atletismo e o período de formação 

intermediária unitilateral especial em uma área do atletismo. 

D) O período de formação intermediária multilateral no atletismo e o período de formação 

intermediária multilateral especial em uma área do atletismo. 

 

20. Analise as questões a seguir. 

I. A queda, no salto em distância, reflete mais no seu resultado final do que os movimentos 

realizados pelo saltador enquanto se move no ar, porque é traçada sua trajetória a partir do momento 

em que se inicia a fase de voo. 

II. Ao introduzir exercícios para aprendizagem da técnica das corridas, na etapa da iniciação do 

Atletismo, o professor deve partir da premissa de que todas as crianças sabem correr, pois não 

podemos esquecer que essa é uma habilidade natural, e o iniciante corre desde os primeiros anos de 

vida, quando abandona o engatinhar e transforma seu deslocamento de quadrupedia na forma 

bípede. 

III. A etapa de iniciação (de 9 a 13 anos de idade); a etapa de desenvolvimento (de 14 a 19 anos de 

idade); a etapa de alto rendimento (acima de 19 anos de idade); e a etapa de destreinamento, dizem 

respeito ao processo de treinamento a longo prazo no Atletismo que deve respeitar essas 4 (quatro 

etapas). 
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Prova Professor de Iniciação Desportiva – Atletismo e Paradesporto  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

De acordo com as assertivas acima, assinale a opção a seguir que apresenta apenas as assertivas 

corretas: 

A) I. 

B) II e III. 

C) I, II e III. 

D) I e III. 

 


