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Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Observe a pontuação no período a seguir: “O mundo começa a perceber – com 

atraso até preocupante – a vital necessidade de preservar a água, o bem mais valioso 

da Humanidade.” 

Os travessões podem ser substituídos por_________________ sem mudar o sentido. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espeço em branco acima: 

 

a) Ponto final. 

b) Ponto e vírgula. 

c) Ponto de exclamação.  

d) Vírgulas. 

e) Reticências.  

 

2) Assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto do verbo: 

 

a) Havia reclamações na fila da matrícula. 

b) Muitos houveram por bem entrar na dieta. 

c) Pode ter havido processos na gaveta. 

d) Eles haviam feito os exames. 

e) Hão de haver prisões para os pedófilos. 

 

3) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da regência verbal: 

 

a) Assiste a ele toda a responsabilidade. 

b) Cada aluno assiste o vídeo de Português. 

c) Aspirava toda a poluição. 

d) Ela aspirou ao primeiro lugar. 

e) Visamos a um cargo público. 

 

4) Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à colocação pronominal: 

 

a) Falarei quando me der oportunidade. 

b) Caso se cumpra o acordo, ficarei satisfeito. 

c) Deixaram-nas em cada função. 

d) O vejo na escola pública. 

e) Você deverá enviá-las ao gabinete do prefeito. 

 

5) O emprego do sinal de crase está incorreto na alternativa: 

 

a) Bem-vindo à Santa Terezinha do Progresso. 

b) Ele foi à cerimônia de posse do governador. 

c) Eis a funcionária à qual me referi. 

d) Ela saiu às seis horas. 

e) Aquele senhor foi levado às pressas ao pronto socorro. 
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6) Há erro de concordância nominal na alternativa: 

 

a) É proibida a entrada de pessoas estranhas nesta propriedade. 

b) É proibido entrada de pessoas estranhas nesta propriedade. 

c) As sentinelas estão alertas. 

d) As mulheres agiram por si mesmas. 

e) É meio-dia e meia.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) Um quadrilátero A B C D é um trapézio cujas bases medem 40cm e 30 cm. Sabendo 

que a altura desse trapézio é 18 cm. Assim sendo, qual a área desse trapézio?  

 

a) 630 cm. 

b) 98 cm. 

c) 840 cm. 

d) 120 cm. 

e) 748 cm. 

 

8) Quantos números existem entre 3000 e 4000, formados por números distintos escolhidos 

entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? 

 

a) 100. 

b) 274. 

c) 336. 

d) 531. 

e) 900. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  
 

09) “Poluição é a contaminação da água com substâncias que interferem na saúde das 

pessoas e animais, na qualidade de vida e no funcionamento dos ecossistemas.” 

Considerando esse tema, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Alguns tipos de poluição têm causas naturais, mas a maioria é causada pelas 

atividades humanas. 

II. Os metais pesados, como; mercúrio, cádmio, cromo e níquel estão dentre os mais 

nocivos resíduos poluentes da água e, se ingeridos, podem causar diversos problemas de 

saúde.  

III. A utilização de fertilizantes na agricultura contribui para a contaminação das águas. 

 

Estão corretas: 

 

a) As afirmativas I, II e III. 

b) As afirmativas I e II. 

c) As afirmativas I e III. 

d) As afirmativas II e III. 

e) Apenas a afirmativa II. 
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10) A colonização do Município de Santa Terezinha do Progresso iniciou na década de: 

 

a) 1950. 

b) 1980. 

c) 1890. 

d) 1920. 

e) 1940. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
Responda às questões de 11 a 13 de acordo com os PCN’s – Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

 

11) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) A Educação Física escolar pode sistematizar situações de ensino e aprendizagem que 

garantam aos alunos o acesso a conhecimentos práticos e conceituais. 

(  ) É fundamental também que se faça uma clara distinção entre os objetivos da 

Educação Física escolar e os objetivos do esporte, da dança, da ginástica e da luta 

profissional. 

(  ) A prática da Educação Física na escola poderá favorecer  autonomia dos alunos 

para monitorar as próprias atividades, regulando o esforço, traçando metas, 

conhecendo as potencialidades e limitações e sabendo distinguir situações de trabalho 

corporal que podem ser prejudiciais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, V, V. 

b) F, V, V. 

c) V, F, V. 

d) V, V, F. 

e) V, F, F. 

  

12) Leia atentamente cada item abaixo, de acordo com a aula de Educação Física 

para Portadores de Deficiência Física: 

 

I. A participação dos Portadores de deficiência física pode trazer muitos benefícios, 

particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades afetivas, de 

integração e inserção social. 

II. Para que esses alunos possam frequentar as aulas de Educação Física é necessário 

que haja orientação médica e, em alguns casos, a supervisão de um especialista em 

fisioterapia, um neurologista, psiquicomotrista ou psicólogo, pois as restrições de 

movimentos, posturas e esforço podem implicar riscos graves. 

III. A aula de Educação Física pode favorecer a construção de uma atitude digna e de 

respeito próprio por parte do deficiente e a convivência com ele pode possibilitar a 

construção de atitudes de solidariedade, respeito, de aceitação, sem preconceitos. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) II e III apenas. 

b) I e III apenas. 
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c) I e II apenas. 

d) Nenhum dos itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

13) Com a preocupação de garantir a coerência com a concepção exposta e de 

efetivar os objetivos, foram eleitos os seguintes critérios para a seleção dos conteúdos 

propostos. Quais são eles? 

 

a) Relevância Cultural e esportiva. 

b) Relevância Social, características dos alunos e características da própria área. 

c) Relevância psicológica, social e emocional. 

d) Relevância emocional e física. 

e) Relevância física e intelectual. 

 

14) Leia atentamente cada item abaixo: 

 

I. O trabalho na área de Educação Física tem seus fundamentos nas concepções de 

Corpo e Movimento. 

II. A Educação Física é entendida pela Proposta dos PCN’s - Parâmetros Curriculares 

Nacionais como Cultura Corporal. 

III. É tarefa da Educação Física. “Garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura 

corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer 

instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente”.  

 

Os itens acima estão de acordo com os:  

 

a) LDB – Lei de Diretrizes e Bases. 

b) ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

c) Referenciais Curriculares Nacionais. 

d) PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

15) Segundo _____________________________ em seu livro: “ Educação Psicomotora”. O 

objetivo central da educação pelo movimento é contribuir ao desenvolvimento 

psicomotor da criança de quem depende, ao mesmo tempo, a evolução de sua 

personalidade e o sucesso escolar. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço em branco acima: 

 

a) Piaget. 

b) Weiss. 

c) Le Boulch. 

d) Oliveira. 

e) Vygotsky. 
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16) Ao final do ensino fundamental, espera-se que os alunos sejam capazes de: 

 

I. Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis 

de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a 

própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva. 

II. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura 

corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para a integração 

entre pessoas e entre diferentes grupos sociais. 

III. Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho de 

si próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou 

sociais. 

IV. Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e 

esportivas, repudiando qualquer espécie de violência. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Itens I e III apenas 

b) Itens I, II, III e IV. 

c) Itens I e IV apenas. 

d) Itens II e IV apenas. 

e) Itens III e IV apenas. 

 

17) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso no que se refere à bola de tênis de 

mesa: 

 

(  ) A bola de tênis de mesa deve ser esférica, com diâmetro de 40mm. 

(  ) A bola deverá pesar 2,7 gramas. 

(  ) A bola oficial: 1ª TIBHAR cor laranja; 2ª Yasaka cor laranja. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, F, V.  

b) F, V, F. 

c) V, V, F. 

d) V, V, V. 

e) F, V, V. 

 

18) De acordo com as regras oficiais de Futsal – regra 1 – quadra de jogo, assinale “V” 

para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) A quadra de jogo será um retângulo com o comprimento máximo de 42 metros e o 

mínimo de 25 metros, tendo a largura máxima de 22 metros e a mínima de 15 metros. 

(  ) As linhas demarcatórias da quadra, na lateral e no fundo, deverão estar afastadas 1 

(um) metro de qualquer obstáculo. (cerca ou alambrado). 

(  ) Para partidas oficiais nacionais a quadra deverá ter um comprimento mínimo de 30 

metros e uma largura mínima de 17 metros. 

(  ) Para partidas oficiais internacionais a quadra deverá ter um comprimento entre 38 e 

42 metros e uma largura entre 18 e 22 metros. 

 

Assinale a alternativa correta: 
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a) V, V, V, V. 

b) F, V, V, V. 

c) V, F, V, V. 

d) V, V, F, V. 

e) V, V, V, F. 

 

19) Leia atentamente os itens sobre o desenvolvimento motor das crianças de 9 aos 12 

anos, segundo Gomes e Machado (1ª ed., 2001): 

 

I. Nos 9 anos o bom desenvolvimento da capacidade coordenativa é assegurado nos 

anos anteriores proporcionado maior interesse pelas atividades, um vez que consegue 

desenvolvê-las com maior qualidade e segurança. A criança nesta idade apresenta 

uma inquietude constante, buscando sempre a realização de movimentos novos e de 

atividades interessantes ou atraentes. 

II. A criança nesta idade já passou por um período de aprendizagem multilateral, 

formando uma ampla gama de movimentos generalizados que criam uma base 

consistente para o aprendizado de movimentos com maior teor técnico. 

III. Este período de tempo compreende a época de melhor aproveitamento para a 

aprendizagem dos gestos esportivos sem, entretanto, propor a formação específica de 

gestos.  

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I apenas. 

b) I, II e III. 

c) II apenas. 

d) III apenas. 

e) I e III apenas. 

 

20) Leia atentamente cada item abaixo: 

 

I. De acordo com o Art. 2.1 a quadra de jogo será retangular, plana, sólida e livre de 

obstáculo. 

II. De acordo com o Art. 2.4 a altura do teto ou da obstrução mais baixa será de, no 

mínimo, 7m. 

III. De acordo com o Art. 2.5 a superfície da quadra será uniforme e adequadamente 

iluminada. As unidades de luz serão colocadas de modo a não ultrapassar a visão dos 

jogadores. 

 

Os itens acima pertencem à regra 2 – dimensões e equipamentos da modalidade de:  

 

a) Voleibol. 

b) Handebol. 

c) Basquete. 

d) Futsal. 

e) Atletismo. 
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21) Leia atentamente o texto abaixo: 

 

 “No relacionamento com os colegas de profissão, a conduta do Profissional de 

Educação Física será pautada pelos princípios de consideração, apreço e 

solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da categoria 

profissional, sendo-lhe vedado.” 

 

I. Fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras a colegas de 

profissão. 

II. Aceitar encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para 

preservar a dignidade ou os interesses da profissão, desde que permaneçam as mesmas 

condições originais. 

III. Apropriar-se de trabalho, iniciativa ou solução encontrados por colega, 

apresentando-os como próprios. 

IV. Provocar desentendimento com colega que venha a substituir no exercício 

profissional. 

V. Pactuar, em nome do espírito de solidariedade, com erro ou atos infringentes das 

normas éticas ou legais que regem a Profissão. 

 

O capítulo V, acima descrito, trata-se das Infrações e Penalidades do Código de Ética 

dos Profissionais de Educação Física em seu:  

 

a) Art. 8º. 

b) Art. 1º.  

c) Art. 12º. 

d) Art. 24º. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

22) Leia atentamente cada afirmativa abaixo: 

 

I. “Corridas de velocidade, resistência, com obstáculos, de revezamento, salto em 

distância, salto em altura, salto triplo e salto com vara são exemplos de Atletismo. 

II. A entidade máxima do futebol mundial é a FIFA. 

III. A Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1.998, regulamenta a profissão de educação 

Física. 

 

Assinale a alternativa que contenha as afirmativas corretas: 

 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) III apenas. 

d) I e III apenas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

23) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) O trabalho na área de Educação Física tem seus fundamentos nas concepções de 

Corpo e Movimento. 

(  ) A Educação Física é entendida pela Proposta dos PCN’s - Parâmetros Curriculares 

Nacionais como Cultura Corporal. 
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(  ) Garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a 

construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer instrumentos para que sejam 

capazes de apreciá-las criticamente, é tarefa da Educação Física. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, V, F. 

b) V, F, V. 

c) F, V, F. 

d) F, V, V. 

e) V, V, V. 

 

24) Leia atentamente cada afirmação abaixo: 

 

I. Danças, esportes, lutas, jogos e ginásticas são atividades que compõem o vasto 

patrimônio cultural da Educação Física. 

II. A prática da Educação Física na escola pode favorecer a autonomia dos alunos para 

monitorar as próprias atividades, regulando o esforço, trocando metas, conhecendo as 

potencialidades e limitações e sabendo distinguir situações de trabalho corporal que 

podem ser prejudiciais. 

III. Os Conteúdos de Educação Física estão organizados em 3 blocos, que deverão ser 

desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental, que são: Esportes, jogos, lutas e 

ginásticas; atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. 

IV. Conhecimentos sobre o corpo diz respeito aos conhecimentos e conquistas 

individuais que subsidiam as práticas corporais expressas nos outros dois blocos e dão 

recursos para o indivíduo gerenciar sua atividade corporal de forma autônoma. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I e III apenas. 

b) II e IV apenas. 

c) I, II, III e IV. 

d) II e III apenas. 

e) I e IV apenas. 

 

25)  Leia atentamente cada Atribuição do Cargo de Professor de Educação Física, do 

Anexo I, do Edital do Processo Seletivo nº 001/2012: 

 

I. Estudar programas instituídos; 

II. Preparar planos de aulas; 

III. Selecionar e organizar o material didático; 

IV. Ministrar as aulas programadas; 

V. Aplicar exercícios práticos e complementares; 

VI. Elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; 

VII. Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico; 

VIII. Registrar as matérias dadas e os trabalhos efetuados. 

IX. Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e/ou social; 

X. Propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos pais 

e/ou dos responsáveis; 
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XI. Desenvolver ações socioeducativas junto às crianças, adolescentes, famílias e 

comunidade, complementando o trabalho de outros profissionais que atuam nessa área, 

formulando e criando situações novas que possibilitem a superação dos problemas e 

conflitos existentes. 

 

Assinale os itens corretos: 

 

a) I, II, III, V, VII e X apenas.  

b) II, IV, VI, VIII e X apenas. 

c) I, III, IV, V, IX e X apenas. 

d) III, IV, V, VII, VIII, IX e X apenas. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 
26) De acordo com o artigo primeiro da Lei 9394/96, a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem: 

 

I - Na vida familiar. 

II - Na convivência humana. 

III - No trabalho. 

IV - Nas instituições de ensino e pesquisa. 

V - Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Estão corretos os itens I, II, III, apenas. 

b) Estão corretos os itens I, II, III e IV, apenas. 

c) Está correto apenas o item IV. 

d) Estão corretos os itens I e IV, apenas. 

e) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V. 

27) A LDB – Lei 9394/96 estabelece no seu Art. 2º: A educação, dever da família e do 

__________, inspirada nos princípios de ___________ e nos ideais de ______________ 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o __________. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco acima: 

 

a) Estado, liberdade, solidariedade, trabalho. 

b) Município, verdade, fraternidade, futuro. 

c) Estado, verdade, fraternidade, futuro. 

d) Município, liberdade, solidariedade, trabalho. 

e) Estado, solidariedade, liberdade, trabalho. 

 

28) De acordo com a LDB – Lei 9393/96, compete aos docentes: 

 

I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
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V - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 

VI - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

 

Assinale a alternativa correta:  

 

a) Estão corretos os itens I, II, III, apenas. 

b) Estão corretos os itens III, IV, V e VI, apenas. 

c) Está incorreto apenas o item VI. 

d) Estão corretos os itens I, IV e IV, apenas. 

e) Estão corretos os itens I, II, III, IV, V e VI. 

 

29) De acordo com a Lei 8069/90, a permanência da criança e do adolescente em 

programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de _______________, 

salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco acima: 

 

a) 1 (um) ano. 

b) 2 (dois) anos. 

c) 3 (três) anos. 

d) 6 (seis) meses. 

e) 9 (nove) meses. 

 

30) A quem compete comunicar ao Conselho Tutelar os casos de: maus-tratos 

envolvendo seus alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 

esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência? 

 

a) Ao professor. 

b) Ao presidente da APP. 

c) Ao presidente do Conselho Deliberativo da escola. 

d) Aos dirigentes do estabelecimento. 

e) Ao líder da turma. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 







