
MUNICÍPIO DE TIGRINHOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2014 

15 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

CARGO: 
Professor IV - Educação Física 

 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Tigrinhos-SC), Cargo, Nº de Inscrição, respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 à 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta 
e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 17 de fevereiro de 2014, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, nos dias de 18 e 19 de fevereiro de 2014. 
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Língua Portuguesa 
 
Use o fragmento da obra Quincas Borba, de Machado 
de Assis para responder as questões 01 a 05: 
 

[...] 
Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor 

de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele 
mesmo náufrago da existência, que ali aparece, 
mendigo, herdeiro inopinado, e inventor de uma 
filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que 
chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de 
condição mediana e parcos meios de vida; mas, tão 
acanhada, que os suspiros no namorado ficavam sem 
eco. Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, 
que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-
los. Piedade resistiu, um pleuris a levou.  

Foi esse trechozinho de romance que ligou os 
dois homens. Saberia Rubião que o nosso Quincas 
Borba trazia aquele grãozinho de sandice, que um 
médico supôs achar-lhe? Seguramente, não; tinha-o 
por homem esquisito. É, todavia, certo que o grãozinho 
não se despegou do cérebro de Quincas Borba, — nem 
antes, nem depois da moléstia que lentamente o 
comeu. Quincas Borba tivera ali alguns parentes, 
mortos já agora em 1867; o último foi o tio que o 
deixou por herdeiro de seus bens. Rubião ficou sendo o 
único amigo do filósofo. Regia então uma escola de 
meninos, que fechou para tratar do enfermo. Antes de 
professor, metera ombros a algumas empresas, que 
foram a pique.  

Durou o cargo de enfermeiro mais de cinco 
meses, perto de seis. Era real o desvelo de Rubião, 
paciente, risonho, múltiplo, ouvindo as ordens do 
médico, dando os remédios às horas marcadas, saindo 
a passeio com o doente, sem esquecer nada, nem o 
serviço da casa, nem a leitura dos jornais, logo que 
chegava a mala da Corte ou a de Ouro Preto.  

— Tu és bom, Rubião, suspirava Quincas Borba.  
— Grande façanha! Como se você fosse mau!  
A opinião ostensiva do médico era que a 

doença do Quincas Borba iria saindo devagar. Um dia, o 
nosso Rubião, acompanhando o médico até à porta da 
rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do 
amigo. Ouviu que estava perdido, completamente 
perdido; mas, que o fosse animando. Para que tornar-
lhe a morte mais aflitiva pela certeza?...  

 — Lá isso, não, atalhou Rubião; para ele, 
morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele 
escreveu, há anos, não sei que negócio de filosofia...  

 — Não; mas filosofia é uma coisa, e morrer de 
verdade é outra; adeus. [...] 
 

Disponível em: http://www.literaturabrasileira.ufsc.br 
Acesso em 08-01-2014. 

 
01) Sobre o fragmento, qual alternativa apresenta uma 
informação incorreta: 

a) Quincas não casou com Piedade porque esta se casou 
com um plebeu. 

b) A viúva por quem Quincas enamorou-se tinha frugais 
meios de vida. 

c) Rubião era um homem cuidadoso e prazenteiro. 
d) O médico tinha uma opinião evidente sobre a doença 

de Quincas. 
e) Rubião foi professor, enfermeiro e também 

administrador. 
 
02) “...herdeiro inopinado, e inventor de uma filosofia.” 
Substituindo a palavra em destaque por um sinônimo 
temos: 
 
a) viscoso 
b) repentino 
c) frouxo 
d) flexível 
e) pegadiço 
 
03) “...parcos meios de vida;” O superlativo absoluto 
sintético do termo sublinhado é: 
 
a) parcílimo 
b) parcilíssimo 
c) parcilímilo 
d) parcissílimo 
e) parcíssimo 
 
04) “É, todavia, certo que o grãozinho não se 
despegou...” O vocábulo em destaque pode ser 
substituído pelas alternativas abaixo por possuírem o 
mesmo valor, exceto: 
 
a) Mas 
b) Por conseguinte 
c) Contudo 
d) Porém 
e) Não obstante 
 
05) Classifique a seguinte oração: “Foi esse trechozinho 
de romance que ligou os dois homens.” 
 
a) Oração subordinada adjetiva 
b) Oração subordinada adverbial 
c) Oração subordinada reduzida 
d) Oração subordinada substantiva 
e) Oração coordenada 
 

Matemática 
 
06) Sendo f(x) = 4x - 8, então f(2) é igual a: 
 
a) 0 
b) 17 
c) 93 
d) -3 
e) -9 
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07) Sendo (117 + 24 + 31) seu valor é: 
 
a) 15 
b) 17 
c) 98 
d) 71 
e) 20 
 

 

 

 

 

08) O valor de ( 
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 ) é igual a: 
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09) A expressão ( 
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  + 23 ) é igual a: 
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10) Um quadrado possui área de 144cm2, então seu 
perímetro em cm é de: 
 
a) 48 
b) 36 
c) 54 
d) 96 
e) 108 
 

 

 

 

Conhecimentos Gerais 
 
11) Acerca do Município de Tigrinhos (SC) pode-se 
afirmar que: 
 

I. A colonização iniciou em 1.945, sendo pioneiro 
Paulo Noll. 

II. O 1º comerciante foi Alberto Kohl. 
III. O ensino em Tigrinhos, iniciou com uma escola 

municipal de Palmitos, criada em 1.955, tendo 
como 1ª professora Cezira Drago. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
12) Qual é o nome do(a) Secretário(a) Municipal de 
Educação de Tigrinhos (SC)? 
 
a) Vera Lúcia Baczinski. 
b) Geraldino Fedrizzi. 
c) Janir Luiz Bach. 
d) Paulo Ferreira. 
e) Elisangela Rossatto.  
 
13) Qual é a data de aniversário do Município de 
Tigrinhos (SC)? 
 
a) 29 de abril. 
b) 29 de junho. 
c) 29 de setembro. 
d) 29 de janeiro. 
e) 29 de novembro. 
 
14) Assinale a alternativa que corresponde a um 
Município que Tigrinhos (SC) NÃO faz divisa: 
 
a) Santa Terezinha do Progresso (SC). 
b) Bom Jesus do Oeste (SC). 
c) Maravilha (SC). 
d) São Miguel da Boa Vista (SC). 
e) Saltinho (SC). 
 
15) Assinale a alternativa que corresponde ao mosquito 
transmissor do vírus da dengue: 
 
a) Aedes aegypti. 

b) Anopheles darlingi. 

c) Culex quinquefasciatus. 

d) Bordetella parapertussis. 
e) Haemagogus janthinomys. 
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Conteúdos Específicos 
 
16) (ECA) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, pode-se afirmar que: 
 

I. É dever dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 

II. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo. 

III. Compete ao poder público recensear os educandos 
no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais ou responsável, pela 
frequencia à escola. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e II estão coretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
17) (ECA) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o não oferecimento do __________ pelo 
__________ ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da __________. Assinale a alternativa 
que completa corretamente as lacunas acima: 
 
a) ensino obrigatório - poder público - autoridade 

competente. 
b) ensino facultativo - poder familiar - secretaria de 

educação. 
c) ensino fundamental - poder público - respectiva 

secretaria. 
d) ensino infantil - município - autoridade designada. 
e) ensino obrigatório - órgão - união. 
 
18) (LDB) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 
respectivos: 
 
a) Níveis de Ensino. 
b) Princípios de Ensino. 
c) Tipos de Ensino. 
d) Sistemas de Ensino. 
e) Deveres do Ensino. 
 
19) A obesidade infantil tem crescido muito no Brasil 
nas últimas duas décadas. Essa pode estar relacionada 
a fatores hereditários, mas também a maus hábitos 
alimentares e sedentarismo.A prática de exercícios 
físicos aliada à alimentação equilibrada são regras 
fundamentais para todas as crianças. Qual a formula 
mais simples de calcular o IMC (índice de massa 
corporal): 
 
a) Peso/ Altura 
b) Altura/Peso² 
c) Peso²/Altura 

d) Peso/ Altura² 
e) Altura²/Peso 
 
20) Os jogos de tabuleiros praticados incentivam a 
capacidade de memória, ajudam a desenvolver o 
raciocínio lógico e abstrato. Considerando isso assinale 
a alternativa correta: 
 
a) O professor de educação física deve usar os jogos de 

tabuleiro só nos dias de chuva. 
b) O professor de educação física deve usar os jogos de 

tabuleiro sempre que achar necessário. 
c) O professor de educação física deve usar os jogos de 

tabuleiro quando a turma está muito agitada. 
d) O professor de educação física deve usar os jogos de 

tabuleiro quando estiver muito cansado para que a 
turma fique em silêncio. 

e) O professor de educação física não deve usar jogos 
de tabuleiro, afinal sua aula tem quer ser sempre 
mais agitada. 

 
21) Considerando o contexto político da integração 
escolar no Brasil, marque V para verdadeiro e F para 
falso: 
 
(  ) A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 
1988, abordou de forma implícita o direitos à educação 
das pessoas com deficiência, já que nenhum artigo 
desse documento abordou diretamente essa questão. 
(  ) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
aprovado em 1990, dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. 
(   ) A LDBEN de 1996 estabelece como princípio do 
ensino, a igualdade de condições tanto para o acesso 
como para a permanência na escola. Na LDBEN foi 
destinado um capítulo específico para a educação 
especial. 
(   ) Em 1999, foi regulamentada a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
de 1999, cujo objetivo principal é assegurar que os 
indivíduos com deficiência possam exercer seus 
direitos de forma plena. 

 
a) F-V-V-V 
b) V-V-V-F 
c) F-F-F-V 
d) V-V-V-V 
e) F-F-F-F 
 
22) Lei as afirmações  sobre o ensino colaborativo e 
assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(  ) O ensino colaborativo é a parceria entre professores 
da educação geral e especial, por meio da qual ambos 
partilham responsabilidades envolvidas com o 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos de uma 
sala de aula. 
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(  ) No modelo de ensino colaborativo, apenas um 
professor é responsável pelo planejamento das aulas, 
sendo que o outro fica responsável pelo manejo da sala 
de aula. 
(  ) Existem três diferentes estágio da implementação 
do ensino colaborativo, com graus variados de 
interação e colaboração dos professores: estágio 
inicial, estágio de comprometimento e estágio 
colaborativo. 
( ) Os professores que desenvolvem o ensino 
colaborativo não são beneficiados em nenhum aspecto 
e, por isso, esse modelo já se encontra em desuso. 
 
a) F-V-F-F 
b) F-V-V-V 
c) F-F-V-F 
d) F-V-V-F 
e) V-V-V-F 

 
23) Enzo é um professor de Educação Física que 
concluiu sua graduação recentemente. Normalmente, 
ele comenta com seus companheiros de trabalho que a 
teoria que ele aprendeu na faculdade não funciona na 
prática. Critica, ainda, que os teóricos que elaboraram 
essas teorias não conhecem a realidade das aulas nas 
escolas. Assim, ele afirma que suas aulas são frutos de 
sua experiência diária, descaracterizando a 
possibilidade de haver uma inter-relação entre a teoria 
e a prática. Considerando essa situação hipotética, 
assinale a alternativa correta que reflete a análise da 
postura do professor Enzo: 
 
a) Existem diferentes discussões filosóficas sobre a 

didática e o processo de ensino-aprendizagem. 
Entretanto, essas abordagens não conseguem refletir 
a realidade prática do processo ensino-
aprendizagem. 

b) O professor Enzo apresenta dificuldades em 
interpretar e aplicar a teoria na prática, apesar da 
estreita relação entre elas, uma vez que prática 
fornece subsídios para as reflexões filosóficas e vice-
versa. 

c) Teoria e prática devem ser analisadas isoladamente, 
pois são objetos distintos da prática pedagógica sem 
qualquer possibilidade de haver qualquer inter-
relação. 

d) A prática é permeada por um alto grau de 
complexidade e mutação conferindo ao profissional 
preparo suficiente para encaminhar suas atividades. 

e) O professor Enzo está certo, pois a realidade nas 
escolas é totalmente outra. Teoria e prática não são 
possíveis. 

 
24) As atividades lúdicas buscam desenvolver aspectos 
primários do desenvolvimento humano, valorizando 
sempre a espontaneidade. Tanto na atividade do 
brincar ou do jogar, o indivíduo vivencia situações de 
estímulo motor, cognitivo, social e afetivo. Ciente da 

importância das atividades lúdicas para o 
desenvolvimento dos seus alunos, o professor de 
Educação Física escolar precisa garantir as mínimas 
condições para o estabelecimento de metodologias que 
promovem tal desenvolvimento. Nesse sentido, 
indique a alternativa que corresponde a esse 
pensamento: 
 
a) Ambientes de cooperação entre os alunos não devem 

ser usados. 
b) Intervenções que promovem a participação individual 

do aluno são mais usadas. 
c) Atividades que promovem a interação entre os 

alunos são mais indicadas. 
d) O professor deve organizar as suas aulas levando em 

conta que todos os seus alunos são iguais e possuem 
as mesmas motivações pessoais. 

e) Atividades que promovam o tempo todo a 
competividade dos alunos. 

 
25) O professor de Educação Física escolar deve levar 
em conta a diversidade de atividades lúdicas 
proporcionadas pelos jogos, brinquedos e brincadeiras 
durante o planejamento de seu programa. Dentro 
dessa perspectiva, leia as proposições abaixo e, após, 
selecione a alternativa que contém os itens corretos: 
 

I. O ato de brincar envolve a capacidade criativa da 
criança e está relacionado com as suas 
experiências de vida. 

II. Toda brincadeira é uma imitação de uma realidade 
anteriormente vivenciada 

III. Durante as brincadeiras, ocorre uma 
transformação no plano das emoções, sentimentos 
e ideias de forma que a atividade se torna 
espontânea. 

IV. O brinquedo é um objeto da brincadeira e não 
pode ser confeccionado pelos alunos, mas 
comprado pronto para estimular o consumo. 

 
a) I –II 
b) I – III 
c) I – IV 
d) II – III 
e) I – II – III 
 
 




