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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. O tema transversal “Pluralidade Cultural” tem como objetivo o desenvolvimento do respeito e 

da valorização das diversas culturas existentes no Brasil, contribuindo assim para uma convivência 

mais harmoniosa em sociedade, com o repúdio a todas as formas de discriminação. Sendo assim, 

em relação à pluralidade cultural nas aulas de Educação Física, é correto afirmar que: 

I. Na Educação Física, a pluralidade cultural pode ser trabalhada por meio de vivências das 

diferentes manifestações da cultura corporal, utilizando para isso os esportes, as danças e as lutas 

(entre outros conteúdos), como forma de conhecê-las e valorizá-las. 

II. O esporte pode ser um grande polo de reflexão sobre os problemas relacionados à diversidade 

étnica e cultural, isto, porque está sempre presente na mídia, revelando conflitos como a prática de 

declarações preconceituosas por parte de atletas, treinadores ou torcidas organizadas. 

III. O professor de Educação Física, deve estar sempre preparado para coibir a prática de atividades 

e atitudes discriminatórias e excludentes, no momento da sua ocorrência, através do diálogo 

produzindo assim a reflexão crítica em seus alunos sobre questões que envolvem muitas vezes 

culturas diferentes e que uma não se sobrepõe a outra. 

IV. As aulas de Educação Física quando pautada nos esportes deve ocorrer de forma que todos se 

sintam incluídos, porém é necessário que o professor faça a seleção dos alunos, separando os de 

melhor habilidade dos mais fracos (físico e intelectualmente), desta forma os alunos estarão 

protegidos de brincadeiras maldosas quando realizarem jogos competitivos e/ou cognitivos. 
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V. Ao perceber situações de preconceito nas aulas de Educação Física, o professor deve 

imediatamente chamar o alunos com dificuldades de inclusão para lhe dar dicas de como se 

enturmar com os colegas, se, por exemplo, o motivo do preconceito for a cor do cabelo do aluno, 

sugira que ele pinte. 

Assinale a letra que representa as assertivas corretas: 

A) I, II e III. 

B) I, III e IV. 

C) II, III e V. 

D) III, IV e V 

 

12. Sabendo 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, sabe-se também que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

III. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

IV. Oferta de ensino noturno regular, somente para o adolescente trabalhador. 

V. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, somente nas escolas 

especializadas para este público, como exemplo as APAES. 

Diante do exposto, assinale as assertivas que informam sobre o dever que o Estado deve assegurar à 

criança e ao adolescente: 

A) I, II e IV. 

B) I, II e III. 

C) II, III e IV. 

D) I, III e V. 

 

13. O professor Ambrósio formado em Educação Física trabalha com crianças e adolescentes na 

modalidade do Futsal há muitos anos no município de Maravilha- SC, sendo que neste ano sua 

equipe juvenil foi convidada para um amistoso na cidade argentina de Bernardo de Irigoyen. Alunos 

e professor sentiram-se motivados para participar deste amistoso, porém para que os adolescentes 

possam realizar esta viagem é necessário saber que: 
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A) Para que a criança ou adolescente saia do Brasil é necessário que um dos pais e/ou responsável 

assine uma autorização ao professor Ambrósio delegando a ele a guarda da criança pelo tempo em 

que eles estiverem fora do país. 

B) Somente com a presença de um dos pais é que a criança poderá viajar para o exterior, nenhuma 

criança sem a companhia de um familiar poderá deixar o país. 

C) Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em 

território nacional poderá sair do país, seja na companhia de um dos pais, de conhecidos, ou de 

estrangeiros. 

D) A lei é clara, crianças até 5 (cinco) anos só saem do Brasil na companhia de ambos os pais e ou 

responsáveis. Crianças com 6 (seis) anos completos até 15 (quinze) anos completos, podem sair 

para o exterior se estiverem acompanhados por um dos pais ou pessoa responsável sem ser 

necessário autorização judicial, com 16 anos completos o adolescente tem a liberdade de ir e vir em 

qualquer parte ou lugar. 

 

14. O processo do desenvolvimento motor revela-se, principalmente, por mudanças no 

comportamento dos movimentos ao longo do tempo. Bebês, crianças, adolescentes e adultos, estão 

envolvidos, durante toda a vida no processo de aprender a como se movimentar com controle e 

competências em resposta às mudanças que enfrentamos dia a dia. O processo do desenvolvimento 

motor pode ser visto como fase e estágio. O movimento observável pode ser agrupado em três 

categorias funcionais de acordo com seu objetivo. (GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; 

GOODWAY, J. D. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e 

adultos. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013). De acordo com Gallahue; Ozmun e Goodway, são as 

categorias funcionais do desenvolvimento motor: 

A) Tarefas do movimento reflexo; Tarefas do movimento rudimentar; Tarefas do movimento 

especializado. 

B) Tarefas do movimento reflexo; Tarefas do movimento de estabilidade; Tarefas do movimento 

fundamental. 

C) Tarefas do movimento adaptativo; Tarefas do movimento sensorial; Tarefas do movimento 

individual. 

D) Tarefas de movimento de estabilidade; Tarefas de movimento de locomoção; Tarefas de 

movimento de manipulação. 
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15. O aluno, como ser único, merece ser observado de forma individual. Cada aluno possui 

características individuais, habilidades, personalidade, gênero, raça e sua herança genética. Com 

esse olhar o profissional de Educação Física terá um desafio a vencer, promover o desenvolvimento 

do aluno naquilo que o mesmo possui e que muitas vezes nem o próprio aluno percebe. Os 

princípios do treinamento desportivo é um conhecimento somente do profissional de Educação 

Física, como o único profissional de saúde habilitado para colocar em prática este conhecimento a 

serviço da sociedade. A Individualidade Biológica enquanto princípio do treinamento desportivo, é 

o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não 

existam pessoas iguais entre si. (TUBINO, M. J. G. Metodologia científica do treinamento 

desportivo, São Paulo: Ibrasa, 1979). Diante do exposto, em relação ao princípio da Individualidade 

Biológica, podemos afirmar que: 

A) Genótipo e fenótipo são conceitos que estão interligados, com este conhecimento o 

professor/treinador é capaz de determinar dos pontos fracos e pontos fortes do atleta utilizando-se 

de avaliações e assim dividir os alunos/atletas em grupos homogêneos para a realização de 

determinadas tarefas/treino. 

B) Quando o professor/treinador trabalha com o princípio da Individualidade Biológica ele busca a 

permanente a homeostase do organismo. 

C) Expressa a quantidade total de carga de trabalho como exemplo, os quilômetros percorridos, as 

repetições realizadas. 

D) Este princípio baseia-se nas particularidades, nas características específicas de cada atividade. 

Para que um exercício seja realmente, voltado a Individualidade Biológica, ele deve ser o mais 

semelhante possível àquela ação que se pretende melhorar. 

 

16. Segundo a Confederação de Futebol de Salão CBFS, em relação às regras do futsal, em disputas 

oficiais, é correto afirmar que: 

I. Uma partida de futsal é disputada entre duas equipes compostas, cada uma, por no máximo 05 

(cinco) jogadores, um dos quais será o goleiro.  

II. Uma partida de futsal é disputada entre duas equipes compostas, cada uma, por no máximo 05 

(cinco) jogadores, com exceção o goleiro que é considerado um defensor e não conta como um 

jogador que se move em quadra.  

III. É vedado o início de uma partida se uma das equipes tiver menos de 4 (quatro) jogadores, nem 

terá continuação ou prosseguimento se uma das equipes, ou ambas, ficar reduzida a menos de 04 

(quatro) jogadores na quadra de jogo. 
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IV. O número máximo de jogadores reservas, para substituições em qualquer partida de uma 

competição oficial, é de 9 (nove) jogadores. O regulamento da competição poderá estipular quantos 

substitutos podem ser relacionados em súmula até o máximo de nove. 

V. O número máximo de jogadores reservas, para substituições em qualquer partida de uma 

competição oficial, é de 7 (sete) jogadores. O regulamento da competição poderá estipular quantos 

substitutos podem ser relacionados em súmula até o máximo de sete. 

Assinale a letra que representa as assertivas corretas: 

A) I e II somente. 

B) I e IV somente. 

C) II e III somente. 

D) II, III e IV somente. 

 

17. O Tiro Penal é a penalização máxima, nos desportos coletivos, que uma equipe sofre por conta 

de uma infração cometida durante uma partida. Para a Confederação de Futebol de Salão CBFS 

“será concedido um tiro penal contra a equipe que cometer uma das infrações sancionadas (de 

acordo com as regras oficiais) com um tiro livre direto, dentro de sua área penal quando a bola está 

em jogo”. Em relação ao Tiro Penal, é correto afirmar que: 

A) O goleiro defensor deverá posicionar-se sobre a linha de meta, de frente para o executor do tiro e 

entre os postes de meta até que a bola esteja em jogo. Poderá movimentar-se lateralmente e para 

frente. 

B) O goleiro defensor deverá posicionar-se na área penal, de frente para o executor do tiro até que a 

bola esteja em jogo. Poderá movimentar-se lateralmente e para frente. 

C) Os jogadores, exceto o executor do tiro, devem estar na superfície de jogo, fora da área penal, 

atrás do ponto penal e a uma distância mínima de 3 metros da bola. 

D) Os jogadores, exceto o executor do tiro, devem estar na superfície de jogo, fora da área penal, 

atrás do ponto penal e a uma distância mínima de 5 metros da bola. 

 

18. Em relação ao Tiro Lateral, é correto afirmar que: 

I. O tiro lateral será cobrado sempre que a bola atravessar inteiramente as linhas laterais quer pelo 

solo, quer pelo alto ou tocar no teto. 

II. O retorno da bola à quadra de jogo dar-se-á com a movimentação da mesma, com o uso dos pés, 

sendo a bola colocada no local onde a mesma saiu, podendo ser jogada em qualquer direção, 

executado por um jogador adversário daquela equipe que tocou a bola por último. 
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III. O jogador no momento em que executar o tiro lateral deverá fazê-lo com o pé totalmente dentro 

da quadra. 

IV. O jogador que executar o tiro lateral não poderá tocar uma segunda vez na bola enquanto outro 

jogador não tocar na mesma. Se tocar com a mão será penalizado com tiro direto e se tocar com 

qualquer outra parte do corpo será tiro indireto. 

V. Quando a bola sair da quadra de jogo exatamente na zona de substituição e houver uma 

substituição nesse momento, o jogador substituto para executar essa cobrança primeiro terá que 

entrar na quadra para depois sair e executar a cobrança. 

Assinale a alternativa que representa as assertivas corretas: 

A) I, II e V somente. 

B) II, III e IV somente. 

C) I, II, IV e V. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

19. Em relação ao arremesso de meta, é correto afirmar que será arremesso de meta sempre que a 

bola atravessar inteiramente a linha de meta pelo alto ou pelo solo, excluída a parte compreendida 

entre os postes e sob o travessão de meta, após ter sido tocada ou jogada pela última vez por jogador 

da equipe atacante. Também é correto afirmar sobre o arremesso de meta: 

I. A execução do arremesso de meta será realizada exclusivamente pelo goleiro, com o uso das 

mãos, de qualquer ponto da área penal. 

II. A bola somente estará em jogo quando ultrapassar inteiramente a linha demarcatória da área 

penal. 

III. Se o goleiro demorar mais de 04 (quatro) segundos para executar o arremesso de meta, um tiro 

livre indireto será concedido em favor da equipe adversária, com a bola colocada sobre a linha da 

área e no ponto mais próximo de onde ocorreu a infração. 

IV. Após o goleiro executar o arremesso de meta e a bola ter entrado em jogo, não poderá recebê-la 

de um companheiro de sua equipe, em sua meia quadra, sem que a bola tenha antes sido jogada ou 

tocada por um adversário. 

V. Se o goleiro arremessar a bola e a mesma tocar em qualquer jogador, inclusive o goleiro 

adversário, e penetrar na meta, o gol será válido. Se a bola entrar diretamente sem tocar em 

qualquer jogador, o gol não será válido. Será concedido um arremesso de meta em favor da equipe 

adversária. 
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Prova Professor de Iniciação Desportiva – Futsal Masculino/Futsal Feminino  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Assinale a alternativa que representa as assertivas corretas: 

A) I, II e III somente. 

B) II, III e IV somente. 

C) III, IV e V somente. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

20. Torna-se o campeão de uma partida de futsal a equipe que fizer mais gols, e em relação aos 

gols, pode-se afirmar que: 

I. Será válido o gol quando a bola ultrapassar inteiramente a linha de meta entre os postes de meta e 

sob o travessão, contanto que não tenha sido cometida nenhuma infração por jogador atacante.  

II. Não será válido o gol originado de qualquer arremesso de meta ou arremesso do goleiro, com as 

mãos, salvo se a bola, em sua trajetória, tocar ou for tocada por qualquer jogador, inclusive o 

goleiro adversário. Se a bola penetrar diretamente o gol não será válido, será executado arremesso 

de meta.  

III. Se houver igualdade no número de gols assinalados por cada equipe ou se nenhum for 

consignado pelas equipes disputantes, a partida deverá ir aos pênaltis, nunca se encerra uma partida 

com resultados iguais para os times. 

IV. Não será válido o gol resultante de tiro livre indireto, a menos que a bola, em sua trajetória, 

toque, ou seja, tocada por qualquer outro jogador, inclusive o goleiro, colocado dentro ou fora de 

sua área penal. 

V. Se ao segurar ou arremessar a bola, estando ela em jogo, o goleiro permitir que a bola entre e 

ultrapasse inteiramente a sua própria linha de meta, entre os postes e sob o travessão de meta, o gol 

será válido.  

Assinale a alternativa que representa as assertivas corretas: 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) I, II, IV e V. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 


