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CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA FUTSAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica de tubo 

transparente, com 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 
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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 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova 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 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Assinale a alternativa em que o verbo destacado exerce transitividade direta: 

a) Novato na arte e muito sensível, pequenas coisas o enamoram. 

b) Roberto descontrolou-se ao receber a má notícia. 

c) Cadastrei-me para receber as ofertas. 

d) No início do inverno, o Ministério da Saúde sempre aconselha vacinar os idosos contra a 

gripe. 

e) Já velho, resolveu arrumar com a loja. 

02 – Com base nas figuras de linguagem, analise: 

“Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da 

natureza.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Anástrofe. 

b) Pleonasmo enfático. 

c) Polissíndeto. 

d) Zeugma. 

e) Hipérbato. 

03 – Acerca do emprego do pronome relativo, analise: 

“Nas orações relativas coordenadas, se a função do pronome relativo é a mesma, é frequente 

elipsar-se o relativo da segunda oração, principalmente quando a primeira é curta. No entanto, se o 

pronome relativo não desempenhar a mesma função sintática, deve-se repeti-lo obrigatoriamente.” 

(Fonte adaptada: BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos>) 

Assim sendo, assinale a alternativa em que, por não desempenhar a mesma função sintática, o 

pronome relativo foi incorretamente ocultado da segunda oração: 

a) “Encontrando-se Juliano Apóstata com S. Pigménio, presbítero romano, que era cego e 

depois padeceu martírio, como quem o saudava benevolamente, disse...”. (M. Bernardes 

apud Mário Barreto). 

b) “Ao lado do meu leito estava um padre: era o velho abade que me batizara e me ensinara a 

ler.” (A. Herculano). 

c) Ontem conversei com o homem que me salvou e me levou ao hospital quando ocorreu o 

acidente. 
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d) “O que ele via era a mulher que o fascinara e perdera.” (Camilo Castelo Branco). 

e) “A monarquia visigótica procurou imitar do império que morrera e ela substituíra.” (A. 

Herculano). 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – Aos finais de semana, as estações A e B operam com intervalos entre os trens de 12 minutos e 

de 25 minutos, respectivamente. Sabendo que às 5h00 partiram simultaneamente um trem da estação 

A e um trem da estação B, é correto afirmar que partirão novamente, no mesmo horário, um trem da 

estação A e um trem da estação B, às: 

a) 7h45. 

b) 9h25. 

c) 10h00. 

d) 14h10. 

e) 15h00. 

05 – Um investimento de valor inicial igual a R$ 8.400,00 foi realizado a juros simples de 5% ao ano. 

O rendimento após 3 anos é igual a: 

a) R$ 1.042,00. 

b) R$ 1.145,00. 

c) R$ 1.260,00. 

d) R$ 2.387,00. 

e) R$ 2.420,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA FUTSAL 

06 – Analise as afirmações a respeito dos tipos de teste: 

I- Teste de eficiência: estuda aspectos cognitivos como inteligência e aptidões; 

II- Teste de personalidade: estuda aspectos conativos e afetivos como caráter e afetividade; 

III- Teste metafísico: estuda além do perceptível nas práticas esportivas. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 
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07 – Sobre os fundamentos do futebol de salão, analise: 

( ) Passe: É quando o jogador passa a bola para um companheiro da sua equipe; 

( ) Finta: É o ato em que o jogador usa a bola para enganar o adversário, deixando-o 

para trás; 

( ) Drible: É o ato de enganar o adversário sem tocar na bola; 

( ) Cabeceio: É a ação de cabecear a bola quando é de defesa muito alta. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa 

que contém a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) F – F – V – V. 

c) V – V – F – F.  

d) F – V – V – F. 

e) V – F – F – V. 

08 – Exercício físico é a atividade que, além do gasto energético, proporciona maior aptidão física e 

atlética, resultando em maiores índices de saúde. Também utilizado para recreação e fins estéticos. 

Não é classificado formalmente como um exercício físico: 

a) Musculação. 

b) Dançar. 

c) Futebol. 

d) Natação. 

e) Artes marciais. 

09 – Leia: 

( ) Condução: É a ação de interromper a trajetória da bola vinda de passes ou 

arremessos; 

( ) Recepção: É a ação de progredir com a bola por todos os espaços possíveis de jogo; 

( ) Domínio de bola: Como no futebol, usam-se os pés para dominar a bola; 

( ) Chute ao Gol: Com um dos pés, chute a bola ao gol. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa 

que contém a sequência correta: 

a) V – F – V – V. 

b) F – F – V – V. 

c) V – V – F – F. 

d) F – V – V – F. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

6 
 

e) V – F – F – V. 

10 – Prescrever exercícios com ênfase nos isométricos não tem como um dos objetivos principais do 

processo de medidas e avaliação: 

a) Classificação dos indivíduos. 

b) Motivação. 

c) Resiliência de recrudescimento. 

d) Reajuste do programa de exercícios. 

e) Manutenção dos padrões. 

11 – Dentre os motivos importantes recomendados para a prática da atividade física estão: 

( ) Envelhecimento: Ao fortalecer os músculos e o coração e ao amenizar o declínio das 

habilidades físicas, os exercícios podem ajudar a manter a independência física e a habilidade para 

o trabalho, retardando o processo de envelhecimento; 

( ) Ossos: Exercícios regulares com pesos são acessórios fundamentais na construção e 

manutenção da massa óssea; 

( ) Sono: Quem se exercita pega no sono com mais facilidade, dorme profundamente e 

acorda restabelecido; 

( ) Estresse e ansiedade: A atividade física libera os hormônios acumulados durante os 

momentos de estresse. Também funciona como uma espécie de tranquilizante natural: depois do 

exercício, a pessoa experimenta uma sensação de serenidade. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa 

que contém a sequência correta: 

a) V – F – V – V. 

b) F – V – V – V. 

c) V – V – V – F. 

d) V – V – V – V. 

e) V – V – F – V. 

12 – Antes de iniciar um programa de atividade física regular, é fundamental a realização de uma 

avaliação física para a prevenção de quaisquer riscos à saúde. Essa avaliação de estado de aptidão 

inclui quatro áreas. Todos esses dados colaboram para a formulação correta de um programa de 

exercícios individualizado, baseado no estado de saúde e de aptidão da pessoa. Não é uma delas: 

a) Força muscular. 

b) Flexibilidade articular. 

c) Formatação complementar. 
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d) Composição corporal (percentual de gordura, peso corporal magro e peso corporal 

desejável). 

e) Capacidade funcional cardiorrespiratória. 

13 – Muito parecido com o futebol, o futsal apresenta quatro posições principais, que são: 

( ) Goleiro: Defende o gol de todos os ataques do adversário, também pode atacar; 

( ) Fixo: Defensor, semelhante ao zagueiro; 

( ) Pivô (esquerdo e direito): Conduzem o jogo na lateral da quadra; 

( ) Ala: Atacante, o que fica mais próximo do gol adversário. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa 

que contém a sequência correta: 

a) V – F – V – F. 

b) F – F – V – V. 

c) V – V – F – F. 

d) F – V – V – F. 

e) V – F – F – V. 

14 – Um conjunto de órgãos que trabalham juntos para executar uma ou mais funções no corpo 

recebe na anatomia humana o nome de: 

a) Tecidos. 

b) Sistemas. 

c) Regiões anatômicas. 

d) Organizações sazonais. 

e) Redes assimétricas. 

15 – Leia com atenção: 

I- Medida: técnica de avaliação que usa procedimentos precisos e objetivos, resultando em 

uma resposta que pode ser expressa numericamente; 

II- Análise: comparando os resultados, pode-se determinar a realidade dos elementos que 

compõe o grupo em relação à totalidade ou comparar grupos entre si. Isso permite determinar 

pontos fortes e fracos, positivos e negativos, estabelecendo-se a realidade do trabalho em um 

momento. As classificações dos resultados de um aluno ou atleta em um determinado momento são 

consequências de uma criteriosa análise de resultados; 

III- Avaliação: é sempre um processo que utiliza técnicas de medidas, e quando são aplicadas 

resultam em dados quantitativos e qualitativos, não devendo ser vista como um produto de um 
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momento, mas sim de um período, o que possibilita reajustes no programa de treinamento a fim de 

atingir o objetivo proposto. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 


