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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 06 (seis) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 e 2: 

 

Meu Destino 

 

Nas palmas de tuas mãos 

leio as linhas da minha vida. 

 

Linhas cruzadas, sinuosas, 

interferindo no teu destino. 

 

Não te procurei, não me procurastes –  

íamos sozinhos por estradas diferentes. 

 

Indiferentes, cruzamos 

Passavas com o fardo da vida... 

 

Corri ao teu encontro. 

Sorri. Falamos. 

 

Esse dia foi marcado  

com a pedra branca da cabeça de um peixe. 

 

E, desde então, caminhamos 

juntos pela vida... 
(Cora Coralina) 

1 - Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira 

considerando o uso das mesmas no poema apresentado: 

‘Linhas cruzadas, sinuosas, 

interferindo no teu destino. 

Não te procurei, não me procurastes –  

íamos sozinhos por estradas diferentes.’ 

a) as palavras em destaque pertencem a classes gramaticais diferentes assim classificadas: 

sinuosas é um adjetivo, te é um numeral e estradas classifica-se como pronome. 

b) todas as palavras abaixo devem ser classificadas como advérbios de intensidade. 
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c) as palavras em destaque pertencem a classes gramaticais diferentes assim classificadas: 

sinuosas é um adjetivo, te é um pronome e estradas classifica-se como substantivo. 

d) as palavras em destaque pertencem a classes gramaticais diferentes assim classificadas: 

sinuosas e estradas são substantivos no plural e te é um pronome. 

e) as palavras em destaque pertencem a classes gramaticais diferentes assim classificadas: 

sinuosas e estradas são adjetivos no plural e te é uma conjunção. 

2 - „Não te procurei, não me procurastes –  

íamos sozinhos por estradas diferentes. 

Indiferentes, cruzamos 

Passavas com o fardo da vida...’ 

Considerando o modo indicativo, temos nas palavras em destaque as seguintes pessoas 

respectivamente: 

a) Vós – Nós - Tu 

b) Tu – Nós - Tu 

c) Vós – Nós - Vós 

d) Nós – Eles - Tu 

e) Tu – Nós – Vós 

3 - Assinale a única alternativa na qual todas as palavras deverão ser acentuadas: 

a) fucsia – exito – assembleia  

b) ideia – geleia – paralelepipedo  

c) plateia – pleito – lampada  

d) escritorio – lampada – jiboia  

e) textil – virus – heroi  
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4 - Observe as frases apresentadas e assinale aquela que não possui o sentido de adversidade:  

a) Conduziu a uma velocidade acima da permitida por lei, mas não conseguiu chegar a tempo. 

b) Eu sou pobre, ao passo que ele é rico. 

c) Houve uma má organização desse processo jurídico e tivemos falhas em tribunal. Dessarte, 

foram novamente lidas e analisadas todas as evidências. 

d) Ela não era bonita, contudo cativava pela simpatia.  

e) São frequentes os avisos de perigo à excessiva exposição solar, não obstante, as pessoas 

continuam a não ter os cuidados necessários para evitar doenças. 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - O perímetro de um terreno retangular é de 126 metros. Sabe-se que a razão entre a largura e o 

comprimento desse terreno, nessa ordem, é  , então a  área desse terreno é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

6 - O rendimento médio do motor de um veículo flex com 38 litros de gasolina é 532 quilômetros.  

Esse mesmo veículo, com 60 litros de álcool tem rendimento de 660 quilômetros. Comparando o 

rendimento da gasolina em relação ao rendimento do álcool, este veículo é melhor em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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7 - Um ciclista com velocidade média de 25 quilômetros por hora percorre determinado percurso em 

4,5 horas. Se a velocidade média fosse de   a mais por hora, o mesmo percurso seria feito em: 

a) 45 minutos a menos 

b) 43 minutos a menos 

c) 40 minutos a menos 

d) 54 minutos a menos 

e) 38 minutos a menos 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Sobre o aquecimento global é INCORRETO:  

a) As mudanças do clima no passado decorreram de fenômenos naturais, a maior parte da atual 

mudança do clima, particularmente nos últimos 50 anos, é atribuída às atividades humanas. 

b) O aquecimento global foi detectado pelo aumento da temperatura média global do ar e dos 

oceanos, no derretimento generalizado da neve e do gelo, e na elevação do nível do mar.  

c) O Acordo de Paris é um compromisso internacional discutido entre todos os  países com o 

objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global. 

d) Os recifes de coral constituem um dos ecossistemas com maior diversidade no planeta. Uma 

das consequências do aquecimento global é a degradação dos corais, em especial devido ao 

fenômeno do branqueamento. 

e) Segundo a revista Exame de agosto de 2018, o aquecimento global na Rússia é 2,5 vezes 

mais intenso que a média do planeta. A temperatura cresce a um ritmo de quase meio grau 

centígrado a cada dez anos", explicou à Agência Efe Yevgueni Tishkovets, especialista do 

Centro Meteorológico Fobos. Isso ocorre porque a Rússia tem um imenso território no litoral 

do Oceano Ártico. É precisamente lá onde o aquecimento global é sentido com mais força. Nos 

trópicos, o impacto é muito menor. 

9 - O mandato dos senadores é de 8 anos, mas as eleições para o Senado ocorrem a cada 4 anos. 

Assim, a cada pleito a Casa renova um terço ou dois terços das suas 81 cadeiras. Em 2018, foi 

renovado dois terços dos senadores sendo eleitos representantes para Santa Catarina: 
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a) Lédio Rosa e Jorginho Mello 

b) Jorginho Mello e Ideli Salvatti 

c) Paulo Bauer e Esperidião Amin 

d) Paulo Bauer e Raimundo Colombo  

e) Jorginho Mello e Esperidião Amin 

10 - Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o município de Arabutã 

possui o PIB per capita de R$ 24.625,61. Nesse sentido assinale a alternativa que apresenta uma 

informação equivocada ao considerar os aspectos econômicos do município de Arabutã.  

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/arabuta/panorama e https://censos.ibge.gov.br/agro  

a) Considerando o PIB do município, Arabutã ocupa a posição 147º a nível estadual. 

b) Ao observar o PIB do município, Arabutã ocupa a 11º posição na micro região. 

c) O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário 

mínimo é superior a 20%. 

d) No setor agropecuário Arabutã classifica-se entre os 10 maiores detentores de rebanhos de 

suínos do estado. 

e) O Salário médio mensal dos trabalhadores formais apresenta o índice de 2,9 salários 

mínimos. 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 05 de outubro de 1988, é a lei maior do país e 

constitui-se em um conjunto de normas que regem e definem o funcionamento do Estado. Leia as 

alternativas que se referem à Constituição Federal quanto à educação: 

I- O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

II- Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/arabuta/panorama
https://censos.ibge.gov.br/agro
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III- Os recursos públicos serão destinados em porcentagens igualitárias às escolas públicas e 

escolas privadas, definidas em lei. 

IV- A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa IV. 

c) Somente a alternativa III. 

d) Somente as alternativas I e II. 

e) Somente as alternativas I, II e IV. 

 

12 - Partimos do pressuposto que a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 é a mais importante lei 

brasileira que se refere à educação.  É a legislação que regulamenta o Sistema Educacional do Brasil. 

Leia as afirmativas que se referem à LDB e marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as 

alternativas falsas: 

(  ) A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(  ) A educação básica obrigatória e gratuita, é organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino 

fundamental e ensino médio. 

(  ) O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 

grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

(  ) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 

ensino médio a todos que dele necessitarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V- V- V- F 

b) F- F- V- V 

c) V- F- V- F 

d) F- V- V- F 
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e) F- V- F- F 

 

13 - O Plano Municipal de Educação de Arabutã, lei nº 822 de 24 de junho de 2015, é um importante 

documento que orienta as políticas públicas no município. Assinale a alternativa INCORRETA 

quanto ao Plano Municipal de Educação: 

a) O Plano Municipal de Educação deve estar em consonância com o Plano Estadual e o Plano 

Nacional de Educação, orientando os rumos da educação para os próximos dez anos. 

b) O Plano Municipal de Educação é um importante instrumento contra a descontinuidade das 

políticas, pois orienta a gestão educacional e referencia o controle social e a participação 

cidadã. 

c) Os Planos de Educação devem estar sintonizados com os desafios locais, regionais e 

nacionais, por isso é fundamental que na elaboração, revisão e acompanhamento do plano a 

pluralidade de vozes seja considerada: gestores, dirigentes, especialistas, professores, 

coordenadores, merendeiros, secretários, agentes de apoio da escola, estudantes, pais, mães e 

responsáveis são essenciais ao processo. 

d) O município de Arabutã ao aprovar o documento do PME, definiu dez diretrizes que 

fundamentam a atuação da educação municipal; sendo a erradicação do analfabetismo uma 

delas. 

e) Ao atuar em colaboração com estados e demais municípios, o município de Arabutã pode 

desvincular-se da responsabilidade municipal em alcançar índices e metas, já que cada ente 

faz uma parte para alcançar os resultados. O que torna o trabalho do município menos 

pesado quanto à execução das metas do PME. 

 

14 - O importante filósofo e educador Sergio Cortella (2010, pg.106) nos apresenta a seguinte 

definição quanto à ética: 

 “A ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida 

junta. Portanto, ética é o que faz a fronteira entre o que a natureza manda e 

o que nós decidimos. A ética é aquilo que orienta a sua capacidade de 

decidir, julgar, avaliar.” 

Assinale a alternativa CORRETA que se refere à ética no cotidiano escolar: 

a) Ético é o profissional que ao adentrar a sala de aula, ouve os alunos falando da postura 

inadequada dos demais professores e participa ativamente da conversa. 
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b) Ética na sala de aula significa cobrar que os alunos sigam as regras; exime-se deste caso a 

atuação do professor visto que não é necessário dar o exemplo aos mesmos. Apresentar o 

erro dos alunos e discutir melhorias em suas atitudes já torna a atuação docente eficiente. 

c) Um professor ético emite sua opinião sobre a atuação dos demais colegas sempre que os 

mesmos estão distantes sem conseguir se defender. Tal atitude evita conflitos diretos no 

cotidiano escolar. 

d) Um grupo de professores éticos atua de forma coletiva, responsável e amigável, enfrenta os 

problemas juntos, revisa sua prática e suas ações sem ofender ou magoar os demais, pois 

utiliza a reflexão para construir um caminho de aprendizado e amadurecimento. O foco é o 

aprendizado dos alunos e para tanto o trabalho de todos é fundamental. 

e) Ser ético nas relações da escola significa desconsiderar a opinião e sugestões dos demais 

professores que não atuam com a turma, já que os mesmos não conhecem o cotidiano e 

necessidades daqueles alunos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

15 - No handebol, recuperar a posse de bola, impedir que o adversário se desloque em direção ao gol 

e evitar o gol são características de uma ação: 

a) ofensiva 

b) defensiva 

c) diretiva 

d) não-diretiva 

e) programada 

16 - Com relação às práticas esportivas, relacione: 

A) Nas práticas esportivas de lazer: 

B) Nas práticas esportivas de rendimento: 

(   ) As regras são rígidas. 

(   ) Há a exigência de  fundamentos técnicos em alto nível. 

(   ) As regras são flexíveis podendo ser modificadas de acordo com o nível dos participantes.  

(   ) Os praticantes estão em busca de divertimento, prazer, sociabilidade.  

A sequência correta é: 

a) B – B – A - A 
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b) B – A – B - A 

c) A – A – B - B 

d) A – B – A - A 

e) B – B – B - A 

17 - Afim de não reduzir a aprendizagem numa perspectiva tecnicista e alienada, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) orientam que, para qualquer prática da cultura corporal de movimento 

sejam desenvolvidos conteúdos referentes as normas, valores e atitudes. O documento explica que os 

valores são os princípios éticos e as ideias que permitem a emissão de juízos. Já por atitudes, 

compreende a coerência entre o comportamento e o discurso do sujeito. E por normas entende que 

são padrões ou regras de comportamento construídos socialmente para organizar determinadas 

situações. Os conteúdos que abordam as normas, os valores e as atitudes são denominados de 

conteúdos: 

a) Conceituais 

b) Longitudinais 

c) Atitudinais 

d) Procedimentais 

e) Perceptuais 

18 - Os jogos que tiveram início na década de 1970, com Terry Orlick, onde as pessoas aprendem a 

considerar: 

- O outro como um parceiro, não mais como um temível adversário. 

- A união entre os que estão jogando. 

- A importância em desenvolver a auto-confiança e a confiança nos outros. 

- Que ganhar ou perder são apenas referências para um contínuo aperfeiçoamento pessoal e do 

outro, são denominados. 

a) Jogos competitivos. 

b) Processos didáticos. 

c) Jogos intelectivos. 

d) Jogos cooperativos. 

e) Jogos sensitivos. 

19 - Com relação aos aspectos metodológicos a serem desenvolvidos na Educação Física escolar, é 

correto afirmar que: 
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a) O professor de Educação Física deve estar constantemente refletindo sobre suas ações na 

prática pedagógica diária afim de aproximá-la, ao máximo da cultura escolar. 

b) O professor de Educação Física deve seguir ipis literes as orientações dos manuais didáticos 

recebidas dos órgãos superiores. 

c) A equipe pedagógica formada pela direção escolar e pela equipe da secretaria é quem define 

as diretrizes didáticas diárias a serem seguidas pelo professor. 

d) Não é necessário que o professor de Educação Física siga nenhuma orientação 

metodológica, pois os alunos sabem o que fazem e podem coordenar a aulas. 

e) Para o desenvolvimento da cultura corporal de movimento não é necessário seguir nenhuma 

metodologia específica nas aulas de Educação Física na escola. 

20 - “(...) as discussões envolvendo a Educação Física e a saúde não podem configurar-se como uma 

aproximação superficial, merecendo ser aprofundada tendo em vista a sua complexidade e a 

possibilidade diversificada de olhares que seguramente extrapola as discussões relacionadas ao 

exercício físico exclusivamente” (Rangel, et al, 2005). 

Analisando o exposto e, considerando que as aulas de Educação Física podem configurar-se em 

um espaço de discussão sobre a saúde, é importante: 

a) Mostrar aos estudantes que os estudos relacionados à saúde devem ser realizados de forma 

unilateral apenas pela disciplina de Ciências. 

b) Contextualizar com os integrantes da escola a importância da valorização dos esportes 

competitivos em prol da saúde. 

c) Compreender a saúde somente pelas interfaces da alimentação e do esforço físico tendo em 

vista a realidade motora, esportiva e desenvolvimentista dos educandos. 

d) Construir possibilidades e parâmetros relacionados ao desenvolvimento das vivências 

corporais ignorando a relação saúde e atividade física habitual. 

e) Compreender a saúde através das interfaces relacionadas às condições de alimentação, 

habitação, renda, meio ambiente, transporte, emprego, dentre outros tendo em vista a 

realidade na qual os alunos estão inseridos. 

 


