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CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
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 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

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 fabricada em 

material transparente 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 
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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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) 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) 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

3 
 

CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

06 – De acordo com a BNCC, sobre as unidades temáticas da Educação Física, sabe-se que: 

a) As unidades temáticas de Práticas corporais de aventura, Danças e Lutas estão organizadas 

em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais, das 

esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos familiares (esferas nacional e 

mundial). 

b) Em Ginásticas, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade 

dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a abordagem recai sobre a sua 

tipologia (modelo de classificação). 

c) A organização dos objetos de conhecimento de Esportes se estrutura nas vertentes urbana e 

na natureza. 

d) A organização dos objetos de conhecimento de Danças e Lutas se estrutura nas vertentes 

urbana e na natureza. 

e) Em Esportes, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade 

dessas práticas e nas suas características. Em Ginásticas, a abordagem recai sobre a sua 

tipologia (modelo de classificação). 

 

07 – Analise os itens, abaixo, que apresentam modalidades esportivas paralímpicas: 

I – Goalball. 

II – Rugby em Cadeira de Rodas. 

III – Voleibol Sentado. 

IV – Esgrima em Cadeira de Rodas. 

V – Halterofilismo. 

São modalidades ditas como coletivas, ou em conjunto, as citadas em: 

a) Apenas os itens I, II, III e IV. 

b) Apenas os itens IV e V. 

c) Apenas os itens II, III, IV e V. 

d) Apenas os itens I, II e III. 

e) Apenas os itens III, IV e V. 

 

08 – A Bocha ou boccia é um esporte jogado entre duas equipes ou de confronto individual. Sobre as 

regras do esporte, considere a alternativa correta: 
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a) A Bocha deve ser praticada sobre terreno plano e nivelado e limitado por tablados 

perimétricos de madeira ou material metálico. 

b) A linha E (7 metros) corresponde ao limite mínimo de distância para colocar o bolim em 

jogo, sendo também o limite máximo para cada jogador acompanhar a jogada de rafa e a de 

tiro (na primeira bola, já que a segunda é livre – dupla e trio). 

c) O tempo máximo concedido a cada jogador para jogar cada bola é de dois minutos. 

d) As bochas devem ser de forma esférica e de material orgânico. O bolim deve ser de forma 

esférica e, preferencialmente, de aço. 

e) Em cada jogada (ponto, rafa ou tiro) as equipes buscam a marcação do número máximo de 

pontos possíveis, ou seja, 4 pontos nas partidas de individual e de dupla e 6 nas de trio, até o 

final da partida (12 ou 15 pontos). 

 

09 – Analise o trecho a seguir: 

“Dentro da Educação Física __________________ constituem-se em códigos simbólicos, onde a 

vivência de cada ser humano, em interação com valores e conceitos socioculturais, produzindo 

com isso, possibilidades de comunicação por gestos e posturas, tendo como característica comum 

a intenção explicita de expressão e comunicação por meio dos gestos e com presença de ritmos, 

sons, da música na construção da expressão corporal.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Atividades Rítmicas e Expressivas. 

b) Conhecimentos do corpo. 

c) Programas de atividade física. 

d) Esportes, jogos, lutas e ginásticas. 

e) Exercícios de caráter competitivo, cooperativo ou recreativo. 

 

10 – O ensino da dança visa ao processo criativo, que conforme Saraiva (2003), permite aos alunos: 

I – Elaborarem seus pensamentos e sentimentos a respeito de si e também das pessoas que os 

cercam. 

II – O entendimento de suas relações com a natureza, com o meio social e a reestruturação de seus 

valores. 

III – A elaboração das ações de movimentos significativos, fazendo com que eles trabalhem em 

conjunto com suas diferenças e limites. 

Dos itens acima: 
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a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos.  

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

11 - Analise a imagem a seguir: 

 

“De acordo com o Ministério da Cidadania, a Amarelinha, brincadeira tão tradicional entre as 

crianças brasileiras, recebe muitos nomes, dependendo da região do País, sendo também chamada 

de maré, sapata, avião, academia, macaca etc. A amarelinha tradicional é desenhada, no chão, com 

giz e tem o formato de uma cruz, com um semicírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu, 

lua ou cabeça. São feitos dez quadrados e cada um leva um número (de 1 a 10).” 

Fonte: https://www.wemystic.com.br/brincadeiras-infantis-origem-mistica/ 

 

Sobre a brincadeira, esta estimula a criança, nas seguintes áreas: 

a) Habilidade motora fina, percepção sensorial, imaginação, criatividade, expressão gráfica e 

artística. 

b) Coordenação motora fina, área cognitiva e socioafetiva, ao trabalhar funções como 

percepção sensorial, estética e fruição artística, e expressão criativa. 

c) Desenvolvimento do aparelho fonador, coordenação motora fina. 

d) Criatividade, expressão artística, relações afetivas e competitividade. 

e) Coordenação motora ampla, cálculo, previsão de movimentos e força. 
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12 – De acordo com o Coletivo de Autores (1991), a escola, na perspectiva de uma pedagogia crítica 

superadora, deve fazer uma seleção dos conteúdos da Educação Física. Essa seleção e organização de 

conteúdos exige: 

a) Compreender e explicar a necessidade de a população participar da gestão do seu 

patrimônio. 

b) O aprofundamento sobre a realidade por meio da problematização de conteúdos. 

c) Apresentar a necessidade de solução de um problema nele implícito. 

d) Coerência com o objetivo de promover a leitura da realidade. 

e) Promover a apreensão da prática cultural. 

 

13 – Os fundamentos da ginástica artística são: saltar, equilibrar, rolar/girar, balançar e trepar. Eles 

devem ser abordados desde a primeira série, conduzindo a sua apreensão, a partir do caráter geral 

desses conhecimentos. Ao longo das séries ou ciclos subsequentes, serão abordados os 

conhecimentos mais particulares e concretos. Quer dizer, formas técnicas aprimoradas e 

conhecimentos mais sofisticados têm base nessa abordagem geral. O conhecimento da ginástica 

artística deve incluir a abordagem desses fundamentos, nos grandes aparelhos, tanto femininos 

quanto masculinos. Delineado o conteúdo, trata-se de saber como desenvolvê-lo numa aula ou 

conjunto de aulas. (Coletivo de Autores, 1991) 

O documento, aponta, uma sequência metodológica, em fases, para organizar as aulas de ginástica. 

Na primeira fase, são utilizados recursos, do tipo: 

a) Conversação com os alunos sobre as formas de se exercitar para descobrir as possibilidades 

que cada um tem de executar movimentos artísticos/acrobáticos. 

b) Utilizar a escrita ou o desenho para o relato dos exercícios de equilíbrio que deram a 

sensação mais gostosa de segurança. 

c) Discussão com os alunos sobre o exercício da superação da lei da gravidade que eles 

apresentam. 

d) Quais as formas de equilíbrio que podem ser feitas com outro(s) companheiro(s). 

e) Trabalhar os movimentos que facilitam "não cair”, e identificar quais os que precipitam a 

queda. 

 

14 – Pela estruturação da unidade temática de esportes, da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC, é correto afirmar que: 

a) Levantamento de peso é um esporte de precisão. 
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b) Remo é uma modalidade técnico-combinatória. 

c) Frisbee é uma modalidade de invasão. 

d) Nado sincronizado é uma modalidade de marca. 

e) Softbol é uma modalidade territorial. 

 

15 – Observe a imagem, abaixo: 

 

“Sobre a brincadeira denominada “estradinha de areia”, comum à faixa etária dos 3 a 4 anos, o 

Ministério da Cidadania relata, que, muitas vezes, o ato de brincar caracteriza-se pela 

transformação do espaço pela criança. Aproveitando-se do que tem em mãos e ao redor, ela 

transforma o ambiente em que está, construindo, assim, brinquedos que dão suporte ao ato de 

brincar.” 

Fonte: http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf 

 

De acordo com o documento, este tipo de brincadeira estimula: 

a) Percepção sensorial, motricidade fina, imaginação, criatividade. 

b) Habilidades afetivas e socioemocionais, imitação das funções parentais do mundo adulto, 

linguagem e comunicação. 

c) Desenvolvimento motor; percepção sensorial; reconhecimento de diferentes ambientes. 

d) Imitação do mundo adulto, imaginação, criatividade, simbolismo. 

e) Desenvolvimento sensório-motor, percepção tátil, atenção, curiosidade. 

 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf

