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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 processo seletivo. 

- 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 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016 – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 
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B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos  nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Diferentes abordagens pedagógicas na Educação Física surgiram e são responsáveis por nortear 

o planejamento das aulas do professor de Educação Física no Ensino Fundamental. Acerca das 

abordagens construtivista-interacionista e da saúde renovada, considere as afirmações:  

I. A abordagem construtivista-interacionista considera o conhecimento que o aluno previamente já 

possui, resgatando sua cultura de jogos e brincadeiras buscando assim envolver essa cultura no 

processo de ensino e aprendizagem.  

II. A abordagem da saúde renovada tem como principal precursor no Brasil o professor Elenor 

Kunz.  

III. Na abordagem da saúde renovada, o professor de Educação Física deve realizar testes de 

aptidão física visando unicamente a atribuição de notas aos seus alunos, sem estimular nenhuma 

atitude positiva em relação a escolha e a prática regular de atividades físicas.  

IV. A abordagem da saúde renovada tem como principal objetivo fazer com que os alunos venham 

a incluir hábitos de atividades físicas em suas vidas além de compreenderem conceitos básicos 

relacionados a aptidão física relacionada à saúde.  

V. A abordagem construtivista-interacionista foi elaborada por um Coletivo de Autores, os quais 

enfatizam que os temas da cultura corporal como o jogo, o esporte, a ginástica e a dança, devem 

compor um programa de Educação Física escolar.  

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as alternativas: 
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A) I, II, III e V. 

B) I e IV apenas. 

C) IV e V apenas. 

D) I, IV e V. 

 

12. A recreação tem uma contribuição importante na formação integral da criança.  A palavra 

“recreação” vem do latim recreare e significa “criar novamente”. Assim, na infância o professor 

comumente se utiliza de jogos como meio para a criança conhecer a realidade que a cerca, 

explorando, criando e recriando. A esse respeito, assinale as alternativas abaixo em (V) verdadeiro 

ou (F) falso: 

(     ) O principal objetivo do jogo cooperativo na infância é jogar contra o outro.  

(   ) A utilização dos jogos simbólicos ou, mais comumente, o famoso e simples faz-de-conta é 

muito importante para que o professor estimule o pensamento imaginário da criança e com isso a 

atividade de criar ou recriar situações além de contribuir na expressão corporal proveniente do 

imaginário.  

(   ) Os jogos tradicionais infantis são aqueles transmitidos de forma expressiva de uma geração a 

outra, seja na rua, nos parques, nas praças entre outros e é incorporado pelas crianças através de 

suas experiências. Sabe-se que, entre vários fatores, a redução do espaço físico, consequência do 

crescimento das cidades e a falta de segurança tem diminuído consideravelmente a prática desses 

jogos e o resgate deles na escola é importante para manter viva essa cultura corporal.    

(   ) Os jogos competitivos devem ser compreendidos como algo exclusivamente negativo para a 

formação da criança porque a proximidade dos jogadores pode causar atitudes que geram conflitos, 

como empurrar o adversário, tirar-lhe um objeto das mãos, agressão verbal entre outros e por isso, 

em hipótese alguma devem fazer parte do planejamento das aulas do professor.  

(    ) O jogo assume um papel muito importante no desenvolvimento social da criança, pois o jogo 

oferece, muitas vezes, a possibilidade de aprender sobre a solução de conflitos, negociação, 

estratégias, tanto de cooperação como de competição social. Assim, os padrões sociais praticados 

durante o jogo são padrões de interações sociais que as crianças irão usar mais tarde nos seus 

encontros com o mundo.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

D) F, V, V, F, F. 
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13. A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) para avaliação da Educação Física no 

Ensino Fundamental está diretamente relacionada com o grau de abordagem dos conteúdos em 

função dos objetivos propostos e defende a predominância de intenções avaliativas inserida em uma 

perspectiva processual e contínua, ou seja, facilitará a observação do aluno no processo de 

construção do conhecimento. Essa avaliação compreende três fases, a saber. Assinale a alternativa 

correta: 

A) Conhecimento empírico dos alunos (experiências da cultura corporal de movimento); 

características físicas dos alunos (estatura, peso, envergadura, por exemplo); autoavaliação 

(interesse sobre os diversos conteúdos, propiciando uma reflexão da participação dos alunos). 

B) Provas de aptidão física relacionada ao desempenho esportivo (avaliar o rendimento no esporte e 

detectar talentos); desempenho na atividade (capacidade de executar corretamente o movimento); 

autoavaliação (o aluno indica o interesse principal de conteúdos a ser introduzido nas aulas de 

Educação Física). 

C) Provas de aptidão física relacionada à saúde (avaliar aspectos da saúde dos alunos como força 

muscular, composição corporal e flexibilidade); desempenho na atividade (capacidade de executar 

corretamente o movimento); atitudes (respeito, cooperação, cumprimento as regras estabelecidas 

pelo professor, entre outros). 

D) Diagnóstica (a partir da consideração dos conhecimentos prévios do aluno para elaboração de 

um projeto de desenvolvimento dos conteúdos); formativa (fornecendo dados importantes para o 

ajustamento das ações educativas); somativa (avalia o final do processo de aquisição de um 

conteúdo). 

 

14. Para que o professor de Educação Física possa apresentar propostas envolvendo o exercício 

físico ou mesmo atividades em suas aulas, é necessário que conheça os sistemas energéticos para a 

produção de ATP (Adenosina Trifosfato). Compreendendo que o Sistema ATP-CP (fosfogênios) 

representa uma fonte de energia disponível mais rápida do ATP para ser usado no músculo durante 

o exercício físico, qual alternativa está condizente com as características fisiológicas desse sistema? 

Assinale a alternativa correta: 

A) O sistema ATP-CP depende do oxigênio adquirido na respiração para ressintetizar o ATP para 

os músculos em exercício.  

B) As fibras musculares de contração lenta (tipo I) possuem maior capacidade de armazenamento 

da molécula de creatina fosfato em comparação as fibras musculares de contração rápida (tipo II) 

porque as primeiras são exigidas para eventos que precisam de uma contração muscular rápida, 

como os 100 metros rasos, por exemplo.  
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C) O sistema ATP-CP produz uma grande quantidade de lactato sanguíneo e por esse fato ele 

também é conhecido como sistema anaeróbio lático.  

D) O sistema ATP-CP pode proporcionar uma potência muscular máxima por um período 

aproximado de até 10 segundos, o que é suficiente para um chute a gol, um lançamento longo, uma 

cobrança de falta ou lateral no futebol, uma corrida de 100 metros, um arremesso de peso ou 

martelo, um lançamento de dardo ou disco no atletismo ou um golpe de judô, por exemplo. 

 

15. Um professor de Educação Física está trabalhando com uma turma de alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental. O local é uma quadra aberta exposta ao sol. Ele está ministrando uma aula de 

voleibol quando uma de suas alunas se aproxima dele e diz estar com sangramento nasal. Sobre os 

primeiros socorros a serem realizados para hemorragia nasal, assinale as alternativas abaixo em (V) 

verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) Sempre que o professor ajudar uma vítima que esteja sangrando é importante colocar luvas de 

látex como meio de proteção.  

(   ) Deve-se retirar a vítima do sol, mantê-la sentada, imóvel e com a cabeça inclinada para a frente, 

impedindo que o sangue seja aspirado ou vá para os pulmões. 

(   ) Se não suspeitar de fratura nasal, deve-se apertar as narinas aplicando pressão na tentativa de 

estancar o sangramento.  

(   ) Deve-se aplicar compressas frias no nariz e na face visando diminuir o fluxo sanguíneo uma 

vez que as compressas frias provocarão uma vasoconstrição.  

(    ) Deve-se elevar imediatamente a cabeça da vítima para trás apertando as suas narinas.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

16. O modelo da ampulheta Heurística é importante para compreender o desenvolvimento motor de 

crianças e adolescentes e por esse fato contribui no direcionamento dos trabalhos do professor de 

Educação Física na escola. Considerando esse modelo, qual das fases listadas abaixo se refere ao 

período em que as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são 

progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentemente 

exigentes. Os movimentos fundamentais de saltar em um pé só e pular, por exemplo, podem agora 
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ser aplicados em atividades de pular corda, ao desempenho de danças folclóricas e ao desempenho 

no salto triplo no atletismo? Assinale a alternativa correta: 

A) Fase motora reflexa. 

B) Fase motora rudimentar. 

C) Fase motora fundamental. 

D) Fase motora especializada. 

 

17. Na escola, o esporte tem função inegável no processo de ensino e aprendizagem das 

modalidades esportivas planejadas para o trabalho nas aulas de Educação Física destaca-se o 

Handebol. Sobre essa modalidade, considere as afirmações: 

I. O drible é um fundamento técnico de defesa que tem como característica principal enviar a bola 

ao companheiro de maneira correta com finalidade de facilitar a continuidade do jogo.  

II. Em relação às regras de jogo no que se refere ao tiro lateral, 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.  

III. O bloqueio é considerado uma técnica defensiva e é realizado com o objetivo de interceptar a 

bola lançada ao gol.  

IV. A recepção é considerada uma técnica ofensiva e consiste em arremessar a bola em direção ao 

gol adversário.  

V. O goleiro tem um importante papel na técnica defensiva durante o jogo e tem frações de 

segundos para definir o tipo de defesa a ser efetuado em determinada situação, se é defesa de bola 

alta, baixa, meia altura ou próxima ao gol.  

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as alternativas: 

A) I, II, III e V. 

B) II, III e V. 

C) II e V apenas. 

D) III, IV e V. 

 

18. Os princípios científicos do treinamento esportivo são fundamentais para a elaboração de um 

programa adequado que objetive alcançar o desempenho máximo em exercícios de caráter físico e 

técnico-táticos. Sobre esses princípios, assinale as alternativas abaixo em (V) verdadeiro ou (F) 

falso: 
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(    )  O princípio da individualidade biológica diz que a associação do genótipo ao fenótipo produz 

pessoas totalmente diferentes e o professor deverá estar atento ao desempenho individual de cada 

aluno a fim de direcionar melhor o programa esportivo.   

(   )  O princípio da adaptação tem como principal característica o rompimento da homeostase do 

organismo pois todo estímulo dado procura restabelecer o equilíbrio acarretando uma resposta 

adequada.  

(   ) O princípio da sobrecarga se relaciona a aplicação de cargas contínuas de trabalho sendo que 

deve haver uma recuperação do organismo (mecanismo da supercompensação) visando restabelecer 

a homeostase. Por isso, esse princípio se relaciona diretamente com o princípio da adaptação.  

(    ) O princípio da interdependência volume-intensidade afirma que essas duas variáveis (volume e 

intensidade) deverão sempre estar adequadas as fases de treinamento, seguindo uma orientação de 

interdependência entre si, ou seja, na maioria das vezes, o aumento dos estímulos de uma dessas 

duas variáveis é acompanhado da diminuição da abordagem em treinamento da outra.  

(  ) No princípio da especificidade, o professor deve se preocupar em elaborar o programa de 

treinamento esportivo sobre os requisitos específicos da própria modalidade em termos de 

capacidades físicas intervenientes e sistema energético predominante, por exemplo.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

19. A Ginástica Artística é considerada uma das modalidades esportivas básicas, por proporcionar 

muitas possibilidades de movimentos, aprimorando as capacidades e habilidades motoras de 

crianças e adolescentes. Assim, o conhecimento da modalidade pelo professor é importante para 

introduzir em seu planejamento. Sobre essa modalidade, é correto afirmar que: Assinale a 

alternativa correta: 

A) As provas da Ginástica Artística feminina compreendem: salto sobre a mesa, paralelas 

assimétricas, solo e trave.  

B) O Trampolin Acrobático, popularmente conhecido como “cama elástica” é uma das provas de 

Ginástica Artística exclusivamente masculina. 

C) Na Ginástica Artística, materiais como as maças, a corda, a bola, o arco e a fita são utilizados 

nas provas femininas de solo.     



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 03/2016 

11 

Prova Professor de Educação Física 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

D) A Ginástica Acrobática é executada em pares ou grupos e a principal característica é a execução 

de “figuras” no formato de pirâmides humanas mantendo o equilíbrio estático. Assim, pela sua 

característica, a Ginástica Acrobática compreende uma das provas da Ginástica Artística e é 

realizada tanto por homens quanto por mulheres.  

 

20. A Lei nº 8.069, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 15.  afirma 

que “a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis.” Baseado no ECA, considere as afirmações: 

I. Em relação ao direito à liberdade, crianças e adolescentes não tem direito a brincar, praticar 

esportes e divertir-se.  

II. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança 

e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.  

III. 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.  

IV. Em relação ao direito da dignidade, a criança e o adolescente não podem ser privados dos 

castigos físicos pelos pais, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, pois essas são medidas de 

correção, disciplina e educação. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

V. Ainda em relação ao direito à liberdade, crianças e adolescentes têm direito de participar da vida 

familiar e comunitária, sem discriminação.  

De acordo com as assertivas acima, quais alternativas indicam corretamente o direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade de crianças e adolescentes? 

A) I, II, III e V. 

B) II, III e V. 

C) II, III e IV. 

D) I e III apenas. 

 

 


