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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 3 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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 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 Específicos 10 (dez) 

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 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

11. O trabalho realizado por um professor de Educação Física envolve inúmeros tipos de 

conhecimento tais como biológico- filosófico-social-cultural.  Ao mesmo tempo, em uma aula, 

um professor gerencia um contexto altamente complexo – tempo da aula, o espaço, o número de 

alunos, o ritmo de interações, o conteúdo, o processo ensino-aprendizagem, os outros s alunos 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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que já estão esperando a próxima aula, outras pessoas que passam pelo local, as brigas, o barulho, 

o clima, a falta de materiais, entre outros” (RANGEL-BETTI, 1996 apud DARIDO, 2005), 

Com a intenção de propor um ensino reflexivo, um professor de Educação Física deve estar 

atento a quais aspectos no momento de realizar seu planejamento: 

I – domínio do conteúdo e metodologia; 

II – o envolvimento e a apropriação da realidade dos alunos; 

III – o caráter reflexivo do trabalho docente; 

IV- o caráter competitivo, enfatizando a vitória da modalidade esportiva ensinada. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas; 

b) II e III apenas; 

c) I, II e III. 

d) II e IV apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

12. A concepção de Aulas Abertas em Educação Física está fundamentada: 

I – no movimento das crianças; 

II – na história de vida; 

III – na construção da biografia esportiva dos estudantes; 

IV – na concepção de esporte e movimento que a sociedade vem construindo a longo da história; 

V- nas metodologias de aulas com base no método disciplinar. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas; 

b) II e III apenas; 

c) I, II e III. 

d) II e IV apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

13. Para que um aluno, nas aulas de Educação Física consiga assumir o protagonismo de suas ações, 

podendo caminhar independentemente das interferências do professor é necessário que este 

professor, em suas ações metodológicas: 

a) Ensine seus alunos a partir de um método denominado comando; 

b) Oriente seus alunos no sentido da construção do senso competitivo; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016 – MUNICÍPIO DE IPIRA - SC 

 

8 
 

c) Ensine seus alunos que a opinião dos veículos midiáticos é o caminho correto a ser seguido; 

d) Oriente seus alunos no sentido da construção da autonomia; 

e) Oriente seus alunos no sentido da construção da associação da performance com a qualidade de 

vida. 

 

14. Com relação a avaliação em Educação Física escolar, na perspectiva tradicional ou esportivista 

(década de 1970), predominavam preocupações avaliativas que enfatizavam: 

a) o uso de técnicas avaliativas que levavam em conta o conhecimento teórico sobre a qualidade 

de vida dos esportistas; 

b) a medição, o desempenho das capacidades físicas, as habilidades motoras e, em alguns casos, o 

uso de medidas antropométricas; 

c) o uso de metodologias com base na Educação Física Pedagogicista; 

d) o uso de metodologias ativas na aplicação dos testes cooperativos; 

e) a atribuição de tarefas aos estudantes sendo que cada um era responsável por sua 

aprendizagem. 

 

15. Analise as afirmações a seguir: 

I -A avaliação em Educação Física deve exercer um contínuo diagnóstico das situações de 

ensino e aprendizagem, 

PORQUE 

II – utilizando a avaliação como uma forma de reflexão contínua, o professor consegue 

compreender quais aspectos devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados 

para o processo ensino-aprendizagem de seus alunos. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da 

primeira. 

c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 

d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 

e) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 
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16. Utilizar os jogos como objetivo da aula pode ser considerado um ponto importante no trabalho 

docente. Desta forma, o professor de Educação Física precisa propor a seus alunos jogos que 

desenvolvam as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Na perspectiva atitudinal, 

podem ser vivenciadas e discutidas atitudes como: 

I – a cooperação; 

II – a solidariedade; 

III – a inclusão; 

IV – as relações de gênero; 

V – a resolução de conflitos. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e II apenas; 

b) I, II e III apenas; 

c) II, III e IV apenas. 

d) III, IV e V apenas. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

17. A partir do século XX, o esporte foi, gradativamente integrando os programas de Educação Física 

em todo o mundo, Ele começa a ter maior influência na Educação Física a partir do final da 

Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o início da esportivização deu-se na metade da década de 

1940. Entre 1946 e 1968, a Educação Física sofreu a influência de um método criado na França, 

por Augusto Listello (Darido, 2005), conhecido como:  

a) Método Desportivo Dinamarquês; 

b) Método Desportivo Especializado; 

c) Método Desportivo Generalizado; 

d) Método Desportivo Saúde Renovada; 

e) Método Desportivo Crítico-social. 

 

18. Diversas maneiras são utilizadas para classificar os esportes. Tubino et el. (2000), os classificou 

como esporte-educação, esporte-participação e esporte-performance ou rendimento. Neste 

contexto, o esporte-educação apresenta como características:  

I. por ser focalizado como conteúdo escolar, procura evitar a exclusão e a competitividade 

exagerada; 

II. traz consigo os princípios fisiológicos do treinamento esportivos; 
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III. o professor deve levar os alunos a refletir de forma crítica sobre os problemas que envolvem o 

esporte na sociedade; 

IV. possui como característica única o princípio da competitividade e da performance. 

A partir do exposto, é correto o que se afirma em: 

a) I e III apenas; 

b) II e III apenas; 

c) II e IV apenas. 

d) I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

19. Um professor de Educação Física ao inserir a ginástica em suas aulas, permite aos alunos que 

compreendam a evolução da ginástica, sua história, sua origem, conceitos e contextos; os também 

devem aprender a relacionar práticas da cultura corporal. Este professor está utilizando como 

base, neste momento, para desenvolver o conteúdo, a dimensão: 

a) Procedimental; 

b) Conceitual; 

c) Atitudinal; 

d) Militarista; 

e) Tecnicista. 

 

20. A arte marcial inspirada em técnicas de defesa sem armas, de Okipawa – Japão que segue a 

filosofia do Judô japonês, ou seja, a busca constante do aperfeiçoamento, do autocontrole e na 

contribuição pessoal para a harmonização do meio em que vive, é conhecida como: 

a) Esgrima 

b) Tae Kwon Do 

c) Kendô 

d) Karatê 

e) Aikidô 

 


