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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA)” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 

01. A respeito do desenvolvimento infantil, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(__) O crescimento da altura e no peso dos bebês é mais rápido que nos anos iniciais da infância; 

(__) No nascimento, o tronco cerebral encontra-se quase inteiramente desenvolvido, mas o córtex 

cerebral só se desenvolve por completo depois dos 7 anos; 

(__) O brincar ocupa a maior parte das suas horas de vigília e pode ser visto, literalmente, como o 

equivalente ao trabalho para a criança.  

A) V-V-V. 

B) F-F-F. 

C) F-V-F. 

D) V-F-V. 

 

02. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que apresenta a denominação correta, de acordo com 

os conhecimentos de desenvolvimento infantil: 

“As crianças mais novas ficam ativamente envolvidas no incremento de suas habilidades cognitivas de 

uma série de modos. Esses primeiros anos são um período de desenvolvimento cognitivo. Durante esse 

tempo, as crianças desenvolvem funções cognitivas que, no final, resultam no pensamento lógico e na 

formulação de conceitos. As crianças mais novas não são capazes de pensar a partir de um ponto de 

vista que não seja o seu próprio. Elas são extremamente egocêntricas e veem quase tudo a partir de si 

próprias.” 

A) Operações concretas. 

B) Sensório-motora. 

C) Operações formais. 

D) Pré-operacional. 

 

03. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que corresponde corretamente à descrição, de acordo 

com os conhecimentos da biomecânica: 

“[...] o qual se dá em torno de algum ponto, de modo que diferentes regiões do mesmo segmento do corpo 

ou objeto não se movimentem na mesma distância em determinado período de tempo. Exemplo, o giro 

em torno de uma barra elevada, o corpo todo gira em torno do ponto de contato com a barra. Para fazer 

uma revolução completa em torno da barra, os pés se deslocam por uma distância muito maior do que 

os braços, pois os pés estão mais distantes do ponto de giro.” 

A) Movimento linear. 
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B) Movimento dinâmico. 

C) Movimento angular. 

D) Movimento estático. 

 

04. Leia o trecho abaixo e preencha a lacuna corretamente: 

“O termo ___________________________ refere-se a uma posição relativamente próxima à linha mediana do 

corpo, ou objeto, ou a um movimento que se desloca na direção da linha mediana. Na posição anatômica, 

o dedo mínimo e o dedão do pé (hálux) se localizam no lado medial do membro, visto estarem no lado 

do membro mais próximo à linha mediana do corpo.” 

A) Lateral. 

B) Medial. 

C) Central. 

D) Média. 

 

05. Leia a descrição de alongamento abaixo e a seguir assinale o músculo menos alongado: 

“Sentado em uma cadeira com o pé esquerdo no chão, coloque o tornozelo direito sobre o joelho 

esquerdo. Enquanto segura o tornozelo direito com a mão direita, coloque os dedos da mão esquerda 

sobre os dedos do pé direito. Puxe a ponta dos dedos do pé em direção à sola." 

A) Extensor longo dos dedos direito. 

B) Interósseo dorsal direito. 

C) Extensor curto dos dedos direito. 

D) Tibial anterior direito. 

 

06. Leia a descrição de alongamento abaixo e a seguir assinale o músculo mais alongado: 

“Fique em pé, com as pernas afastadas além da largura dos ombros e o pé esquerdo virado para fora. 

Abaixe o corpo (quadris) até ficar semi-agachado, flexionando o joelho direito e deslizando o pé 

esquerdo para fora, para a esquerda, para manter o joelho esquerdo estendido. Enquanto abaixa o 

corpo, coloque as mãos sobre o joelho direito para obter apoio e equilíbrio (ou segure em algum objeto 

para se equilibrar).” 

A) Adutor magno esquerdo. 

B) Lado medial do gastrocnêmio esquerdo. 

C) Sóleo esquerdo. 

D) Flexor longo dos dedos esquerdo. 

 

07. Preencha a lacuna corretamente de acordo com a regulação hormonal durante o exercício. 
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Durante o exercício prolongado a insulina plasmática ____________________, enquanto que a concentração 

de glucagon ____________________. 

A) Aumenta - diminui. 

B) Aumenta – permanece a mesma. 

C) Permanece a mesma – diminui. 

D) Diminui – aumenta. 

 

08. De acordo com o ECA criança é: 

A) A pessoa de até 9 anos completos. 

B) A pessoa de até 10 anos incompletos. 

C) A pessoa de até 11 anos incompletos. 

D) A pessoa de até 12 anos incompletos. 

 

09. Segundo a LDB a Educação Física na Educação Infantil e no Ensino Fundamental é: 

A) Componente curricular obrigatório, sendo sua prática facultativa em alguns casos. 

B) Componente curricular facultativo, sendo sua prática obrigatória a todos. 

C) Componente curricular obrigatório, sendo sua prática obrigatória a todos. 

D) Componente curricular facultativo, sendo sua prática facultativa em alguns casos. 

 

10. Segundo a Constituição Federal do Brasil, a educação, dever do Estado, será efetivada com 

garantia de:  

A) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na 

rede regular de ensino. 

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria. 

C) Progressiva universalização do ensino superior gratuito. 

D) Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 08 (oito) anos de idade. 

 

11. Existem algumas classificações em relação à avaliação no processo de ensino aprendizagem. 

Assinale a alternativa que não apresenta uma característica de uma avaliação formativa: 

A) Resultados de aprovação ou reprovação. 

B) Está a serviço das aprendizagens. 

C) Pautada nos registros qualitativos. 

D) Enfoque nas capacidades dos alunos. 
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12. Nas provas de salto com vara, a organização deve colocar marcadores de distância ao lado da 

pista, entre os pontos de 2,5 m e 5 m. Qual a distância entre os marcadores de distância? 

A) 0,25 m. 

B) 0,5 m. 

C) 0,75 m. 

D) 1,0 m. 

 

13. Preencha a lacuna corretamente, de acordo com os conhecimentos do basquetebol: 

“Uma __________________________ é uma situação na qual, dois adversários cometem faltas pessoais, um 

contra o outro, aproximadamente ao mesmo tempo.” 

A) Falta dupla. 

B) Falta pessoal. 

C) Falta desqualificante. 

D) Falta técnica. 

 

14. Assinale a alternativa que não apresenta corretamente a uma posição básica da ginástica artística: 

A) Posição estendida: caracteriza-se pela ausência de ângulos nas articulações do quadril e 

joelhos. 

B) Posição grupada: caracteriza-se pela flexão das articulações do quadril e joelhos. 

C) Posição carpada: caracteriza-se pela flexão do quadril e extensão dos joelhos. 

D) Posição afastada: caracterizada pelo afastamento das pernas; quando alcança os 90°, é 

chamada de espacato, apresentando duas opções: afastamento anteroposterior e 

afastamento lateral. 

 

15. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que representa corretamente a descrição: 

“As pegadas ou os recebimentos são técnicas aplicadas para reter a bola de forma correta nas diferentes 

situações do jogo, protegendo-a do adversário e enquadrando o corpo em condições de executar 

perfeitamente os movimentos.” 

A) Empunhadura. 

B) Recepção. 

C) Bloqueio. 

D) Manejo de bola. 
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16. Leia o trecho abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde corretamente ao 

fundamento técnico do handebol: 

“Também conhecido como “dupla passada”, é constituído pela realização de sete passos pelo jogador, 

independente da perna utilizada na passada. Os três primeiros passos são dados com a posse de bola 

imediatamente após a recepção, e simultaneamente à execução do quarto passo, o jogador terá de 

quicar a bola no solo uma vez, tornar a empunhá-la e dar mais três passos com a bola dominada e, ao 

final do sétimo passo, deve passar ou arremessar a bola”.  

A) Ritmo trifásico. 

B) Duplo ritmo trifásico. 

C) Passe. 

D) Drible. 

 

17. Leia o trecho e assinale a alternativa que não completa o trecho corretamente: 

“Um jogador em posição de impedimento somente será sancionado se, no momento em que a bola for 

tocada ou jogada por um de seus companheiros, estiver, na opinião do árbitro, envolvido em jogo ativo: 

_______________________________________”. 

A) Interferindo no jogo. 

B) Recebendo a bola do tiro de meta. 

C) Interferindo em um adversário. 

D) Ganhando vantagem por estar naquela posição. 

 

18. Não é verdadeiro afirmar sobre o líbero no voleibol:  

A) Tem atuação restrita às posições da linha de trás e não poderá completar um golpe de ataque, 

de qualquer parte da quadra ou da zona livre, se, no momento do contato com a bola, esta 

esteja totalmente acima do bordo superior da rede. 

B) Não poderá sacar, bloquear ou tentar bloquear. 

C) Trocas com o Líbero não contam como substituições. 

D) Poderá efetuar a troca com qualquer jogador que ocupe qualquer posição na área do jogo. 

 

19. Ao trabalhar a dança são sugeridos que sejam abordados os aspectos técnicos e conteúdos 

expressivos. Assinale a alternativa que corresponde a um conteúdo expressivo: 

A) As ações da vida diária. 

B) Os ritmos. 

C) Os espaços. 

D) As energias. 
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20. As alternativas abaixo apresentam os princípios do condicionamento físico, contudo uma delas 

está errada. Assinale-a: 

A) Individualidade biológica. 

B) Especialidade. 

C) Sobrecarga. 

D) Adaptação. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 

 

 

21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 
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A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 

C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 

D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 
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A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 

D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 
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“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 
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B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 

A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


