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Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá a duração de três horas. 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1- Indique em qual das alternativas o acento 
craseado não está adequado: 
A) Chegamos cedo à casa. 

B) Eu vou à Copacabana de minha Infância. 

C) Não irei à padaria. Irei ao supermercado. 

D) Comemos bife à milanesa. 

 
2- Em qual das alternativas deve ser utilizado a 
letra J ao invés da letra G: 
A) Giboia 

B) Ferrugem 

C) Rabugento 

D) Sugestão 
 
3- Qual das alternativas a palavra está escrita 
INCORRETAMENTE: 
A) Pança 

B) Profissão 

C) Massagista 

D) Neceçário 

 
4- Qual a conjugação do verbo “estar” na segunda 
pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo 
indicativo: 
A) Estivestes 

B) Estivésseis 

C) Estivéreis 

D) Estáveis  

 
5- Todas as orações destacadas abaixo exprimem a 
mesma circunstância, EXCETO: 
A) Tamanho era o barulho que eu não pude dar aula 
B) Os meninos gritavam tanto que ficaram roucos 
C) Não podia ver o palhaço sem que risse 
D) Não pôde tomar cerveja já que estava com dor 
de garganta 
 

MATEMÁTICA 
 
6- A operação de divisão entre 15,5 ÷ 25 tem como 
resultado: 
A) 0,62 
B) 0,625 
C) 0,52 
D) 0,525 
 

7- O número de minutos que tem ¾ do dia é: 

A) 1.172 minutos  

B) 1.180 minutos 

C) 1.080 minutos  

D) 720 minutos 

  
8- Numa viagem de trem, um viajante consulta o 
relógio no momento exato em que o trem passa 
pelo marco quilométrico 237. Eram 8 horas e 17 
minutos. Às 8 horas e 25 minutos, o trem passa no 
marco 249. Calcule a velocidade do trem em km/h: 
A) 60 km/h 

B) 90 km/h 

C) 80 km/h 

D) 70 km/h 

 
9- Bárbara borda 17 toalhas por dia. Para bordar 
136 toalhas ela levará: 
A) 7 dias 
B) 8 dias 
C) 10 dias 
D) 15 dias 
 
10- As idades de Roberto e Deisy somam 9 anos; a 
de Deisy e José 13 anos; a de José e Roberto 12 
anos. Calcule a idade de Deisy: 
A) 7 anos 
B) 6 anos 
C) 5 anos 
D) 4 anos 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
11- Segundo o IBGE a dimensão territorial do 

Município de Gravatal é de: 

A) 198 km² 

B) 298 km² 

C) 190 km² 

D) 168 km² 

 

12- Os atuais Senadores pelo Estado de Santa 

Catarina são: 

A) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e Jorge 

Bornhausen 
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B)  Paulo Bauer, Luiz Henrique da Silveira e Edinho 

Bez 

C) Paulinho Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 

Paulo Bauer 

D) Cacildo Maldaner, Luiz Henrique da Silveira e 

Paulo Bauer     

 

13- Conforme amplamente divulgado pela 

imprensa mundial o Brasil já é a 6ª maior Economia 

do mundo, por ter ultrapassado: 

A) A França 

B) A Inglaterra     

C) A Alemanha 

D) A China 

 

14-Antes da Brasília a Capital da República 

Federativa do Brasil era: 

A) São Paulo 

B) Belo Horizonte 

C) Rio de Janeiro     

D) Niterói 

 

15- O Estado de Santa Catarina tem: 

A) 20 deputados federais 

B) 18 deputados federais 

C) 24 deputados federais 

D) 16 deputados federais      
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16- Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais 

e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. Com base na Lei, analise o parágrafo 

abaixo: 

 § 3o - A educação física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno: 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou 

superior a seis horas; 

 

II – maior de trinta anos de idade; 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou 

que, em situação similar, estiver obrigado à prática 

da educação física; 

IV – da Educação Infantil; 

V – que tenha prole 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – III e V apenas 
B) As alternativas I – II – III e V apenas 
C) As alternativas I – II e III apenas 
D) Todas as alternativas 
 

17- Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a 

área de Educação Física escolar trazem como 

contribuição para a reflexão e discussão da prática 

pedagógica, três aspectos fundamentais: 

I - Princípio da inclusão 

II - Princípio da diversidade 

III - Categorias de conteúdos 

IV – Caracterização da área 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – II e III apenas 
B) As alternativas I - III e IV apenas 
C) As alternativas II – III e IV apenas 
D) As alternativas I – II e IV apenas 
 
18- Sobre a história da Educação Física analise as 

afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para 

falso: 

(  ) Até a década de 50, a Educação Física sofreu 

influências provenientes da filosofia positivista, da 

área médica, de interesses militares, ora 

acompanhou as mudanças no próprio pensamento 

pedagógico. 

(    ) Na história da Educação Física nunca houve uma 

distância entre as concepções teóricas e a prática 

real nas escolas. Ou seja, sempre os processos de 

ensino e aprendizagem acompanharam as 

mudanças, às vezes bastante profundas, que 

ocorreram no pensamento pedagógico desta área. 

(  ) A partir do Decreto nº 69.450, de 1971, a 

Educação Física passou a ser considerada como 

atividade que, por seus meios, processos e técnicas, 

desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, 

psíquicas e sociais do educando.  
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( ) A década de 80 originou uma mudança 

expressiva nas políticas educacionais: a Educação 

Física escolar, que estava voltada principalmente 

para a escolaridade de primeira a quarta séries do 

primeiro grau, passou a dar prioridade ao 

segmento de quinta a oitava séries e também à 

pré- escola. O objetivo passou a ser o 

desenvolvimento psicomotor do aluno, 

determinando à escola a função de promover os 

esportes de alto rendimento. 

Assinale a alternativa correta: 

A) V – V – F – F 
B) V – V – V – F 
C) V – F – V – F 
D) F – F – V – V 
 

19- O desafio que se apresenta para a Educação 

Física é de que dentro de qualquer processo 

educacional ela possa ser percebida como um 

componente curricular, nem mais nem menos 

importante que os demais, e que busque, junto 

com eles, fazer com que os objetivos sejam 

alcançados. Que objetivo é este: 

A) Educacionais 

B) Civis 

C) Melhores qualidades de vida 

D) De responsabilidade 

 

20- Sobre as relações entre jogo e esporte analise 

as afirmativas: 

I - Os jogos são formas de expressão cultural dos 

diversos povos. Um jogo expressa, como acontece 

com outros elementos da cultura, um conjunto de 

concepções, valores e normas que se distinguem 

no tempo e no lugar histórico em que surgem e são 

praticados. 

II - No jogo quem determina as regras são os 

próprios participantes, elas podem ser 

questionadas e reelaboradas conforme as 

necessidades e desafios que o grupo coloca para si. 

Isso não quer dizer ausência de normas e regras – o 

jogo e a brincadeira têm regras, algo que talvez 

não esteja colocado apenas no faz de conta –, mas, 

sim, autonomia em sua determinação. 

III - Outra diferenciação importante entre jogo e 

esporte diz respeito ao predomínio do processo e do 

resultado. Enquanto no primeiro prevalece o 

interesse pela dinâmica de realização, no segundo 

interessa muito mais o resultado a ser alcançado. 

IV - A escola deve tratar do esporte em suas 

múltiplas dimensões, entendendo-o como 

patrimônio cultural e, portanto, direito de todos. 

Isso significa que ele deva ser nas nossas quadras e 

pátios, uma cópia do esporte de alto rendimento. 

Está incorreta: 

A) A alternativa I apenas 
B) A alternativa II apenas 
C) A alternativa III apenas 
D) A alternativa IV apenas 
 
21- O Atletismo é uma prática corporal de grande 

relevância na história da cultura corporal de 

movimento ocidental e cuja tematização pode ser 

de grande valia para a formação humana que 

acontece no âmbito escolar. 

Destacamos a importância de repensar as maneiras 

de estruturar competições escolares de Atletismo, 

fortemente calcadas na lógica do esporte formal 

que privilegia as comparações objetivas dos 

resultados individuais.  

Analise alguns princípios que podem auxiliar a 

orientar as competições de Atletismo no âmbito 

escolar: 

I - Em nenhum momento se deve realizar uma 

competição na qual, os resultados sejam 

computados individualmente, mas sempre 

coletivamente, isto é, devemos trabalhar sempre na 

perspectiva da equipe. Eventualmente podemos 

pensar em competições individuais nas últimas duas 

séries do Ensino Médio, entretanto, sem computar o 

resultado em cada prova específica, mas enquanto 

desempenho somatório nas provas de saltar, correr, 

caminhar e arremessar/lançar, e ainda levando em 

consideração as características antropométricas de 

cada aluno, como nos aponta KUNZ e SOUZA (1998). 

II - Outro pressuposto, diz respeito à necessária 

participação de todos os alunos em provas atléticas 

relacionadas a todas as habilidades motoras 

envolvidas (caminhar, correr, arremessar/lançar e  
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saltar), no sentido de evitar a exclusão, a 

hierarquização, e a especialização dos alunos. 

III - As regras devem ser simples, e em alguns casos 

devem colocar punições por erros técnicos. 

IV - Os alunos devem ser protagonistas na 

preparação e execução da competição. Devendo 

ser evitada a presença de “juízes”, no sentido de 

promover a honestidade e a confiança entre os 

próprios alunos. 

V - A premiação (se houver) deverá ser igual para 

todos, não poderá hierarquizar. 

VI - Nas atividades atléticas até a 6ª série (na 

primeira fase do ensino do Atletismo) não deve 

haver comunicação de resultados nem formação 

de equipes, na segunda fase 7ª e 8ª séries, os 

resultados devem sempre ser comunicados como 

resultado da equipe e não deve haver mensuração 

de resultados individuais. Somente haverá 

resultado individual no Ensino Médio, e 

unicamente em caso da competição (como 

apontamos acima) nos 2º ou 3º ano ser por 

somatória de resultados nas diferentes provas. 

Neste caso, podemos aceitar a existência de 

mensurações. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – II – III e IV apenas 

B) As alternativas II – IV – V e VI apenas 
C) As alternativas III – IV – V e VI apenas 
D) As alternativas I – II – IV – V e VI apenas 

 

22- Para atuar pedagogicamente é preciso, antes 

de tudo, estar ciente da concepção de educação e 

de infância a qual nos vinculamos, no caso 

específico do campo da Educação Física, é preciso 

também ter clareza de qual concepção de 

Educação Física encontra uma consonância com 

essas mudanças paradigmáticas na concepção de 

infância e de Educação  Infantil emergentes em 

estudos e pesquisa dos últimos anos. 

Para pensar a prática pedagógica da Educação 

Física na educação infantil, devemos considerar 

alguns princípios como fundamentais. 

 Tendo em conta a Resolução CEB n. 5 de dezembro 

de 2009, que institui as Diretrizes Nacionais para a  

educação infantil define no seu artigo oitavo 

parágrafo primeiro, inciso que: 

A) As propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil deverão prever condições para o 

trabalho coletivo e para a organização de materiais, 

espaços e tempos que assegurem: [...] II - a 

indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural da criança. (BRASIL, 2009 p. 2) 

B) Para ampliação das linguagens, das  interações  e 

da  leitura de mundo por  parte das  crianças  [...] 

deve permitir que os mesmos desempenhem um 

papel  mais ativo em seus movimentos, respeitando 

os seus interesses e necessidades e  que, nesta faixa 

etária, só pode se caracterizar pela brincadeira. 

(BUSS-SIMÃO 2006, p. 4) 

C) Os deslocamentos e os movimentos amplos das 

crianças nos espaços internos e externos às salas de 

referência das turmas e à instituição 

D) Se deve promover o conhecimento de si e do 

mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e 

respeito pelos ritmos e desejos da criança 

 

23- Analise as afirmativas assinale V para verdadeira 

e F para falsa: 

(   ) Os objetivos da educação física se dirigem para o 

conhecimento, nesse caso, mas não exclusivamente, 

do esporte, e não para a melhoria do desempenho 

individual ou coletivo com vistas à competição 

esportiva. 

(    ) É papel da educação física nem da escola como 

um todo, a “descoberta” de talentos esportivos com 

vistas à participação de equipes da própria escola, 

cidade, estado ou país, em competições esportivas. 

(   ) O esporte na educação física escolar não pode 

ser confundido com o treinamento desportivo para 

as competições, sejam elas estudantis ou não. 

(   ) A educação física escolar não pode reproduzir o 

treinamento, na medida em que possa colocar 

outros interesses em relação ao esporte. 

Assinale a alternativa correta: 

A) F – F – V – V 
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B) V – F – V – V 
C) V – V – F – F 
D) V – F – V – F 
 

24- Um professor de educação física é posto diante 

da problemática das competições escolares, de 

selecionar uma equipe para representar a escola 

em uma competição. Apresenta-se um dilema, 

uma vez que, como foi dito as aulas de educação 

física não devem ter o objetivo da “descoberta” de 

atletas nem da preparação de alunos-atletas para a 

representação nas competições. Além disso, as 

condições objetivas para um desempenho 

competitivo não estão colocadas: dificuldades com 

material e estrutura física da escola, falta de tempo 

para treinamento, ausência de biografia esportiva 

por parte dos alunos, etc. 

Com base na situação posta, assinale a alternativa 

correta: 

A) Só o professor em seu contexto pode decidir 

como proceder ante uma situação como esta 

B) A direção da escola deve indicar os alunos que 

participarão 

C) Somente participarão os alunos que 

apresentarem desempenho acima da média em 

todas as disciplinas 

D) Deve ser uma determinação da Secretaria 

Municipal de Educação 

 

25- Na Educação Física a avaliação é a chance de 

verificar se o aluno aprendeu a conhecer o próprio 

corpo e a valorizar a atividade física como fator de 

qualidade de vida. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam três 

focos principais de avaliação na Educação Física:  

A) Respeito às regras, evolução da aprendizagem e 

participação 

B) Realização das práticas, valorização da cultura 

corporal de movimento e relação da Educação Física 

com saúde e qualidade de vida 

C) Aptidão, vivência motora, e habilidades 

D) Detectar as dificuldades, diagnóstico inicial e 

desempenho da turma 

 

26- Durante as aulas de educação física podem-se 

trabalhar todos os conceitos da motricidade 

humana como uma conseqüência de um trabalho 

que tem como prioridade desenvolver o gosto pela 

atividade física de forma prazerosa, lúdica e 

autônoma, onde os educandos fazem o que mais 

lhes dão prazer, que é andar, saltar, correr, rastejar, 

rebater, equilibrar, esquivar-se, quicar, equilibrar, 

chutar, passar, receber, transportar, etc. Dentro do 

ensino dos grandes jogos e dos esportes também 

trabalhamos a psicomotricidade, porque os 

educandos ao realizarem essas atividades estarão 

pensando, agindo e sentindo. 

Baseado em Monteiro (2007), alguns conceitos que 

são trabalhados dentro das aulas de Educação Física 

como conseqüência da mesma, e não como único 

fim. 

Relacione: 

I – Lateralidade 

II – Esquema corporal 

III – Estruturação espacial 

IV - Coordenação Motora Global 

V – Coordenação Motora Fina 

(  ) É a orientação e estruturação do mundo exterior 

relacionado com outros objetos ou pessoas em 

posição estática ou em movimento. Sendo a 

consciência da relação do corpo com o meio. 

(  ) Representa a conscientização integrada e 

simbólica interiorizada dos dois lados do corpo, lado 

esquerdo e lado direito, o que pressupõe a linha 

média do corpo, que no decorrer estão relacionados 

com a orientação face aos objetos. 

(  ) Capacidade de controlar pequenos músculos 

para exercícios refinados. Exemplo: recorte, 

colagem, encaixe, escrita. 

(  ) Possibilidade de controle e organização da 

musculatura ampla para a realização de 

movimentos complexos. Exemplos: correr, saltar, 

andar, rastejar. 

( ) Tomada de consciência de cada segmento do 

corpo (interna e externa) o desenvolvimento do 

esquema corporal se dá a partir da experiência 

vivida pelo indivíduo com base na disponibilidade 

do conhecimento que tem sobre o próprio corpo e 
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de sua relação com o mundo que o cerca. 

Assinale a opção correta: 

A) III – I – V – IV – II 
B) I – III – IV – V – II 
C) III – IV – V – I – II 
D) IV – I – III – V - II 
 

27-“Saúde é o estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença.” Este conceito foi adotado por qual 

Organização: 

A) Organizações Sociais e gestão dos equipamentos 

públicos de saúde 

B) Organização dos Serviços de planejamento 

familiar 

C) Organização Mundial de Saúde (OMS) 

D) Organização do Atendimento das doenças graves 

comuns em crianças pequenas 

 

28- Fator de promoção e proteção à saúde e 

estratégia para a conquista dos direitos de 

cidadania. Sua inclusão no currículo responde a 

uma forte demanda social, num contexto em que a 

tradução da proposta constitucional em prática 

requer o desenvolvimento da consciência sanitária 

da população e dos governantes para que o direito 

à saúde seja encarado como prioridade. Assinale 

qual alternativa resume o conceito acima:  

A) Trabalho voluntário 

B) Controle das DST 

C) Programas para reduzir o consumo de tabaco, 

álcool e drogas 

D) Educação para a Saúde 

 

29- O conceito de “Cidade Saudável”, originado no 

Canadá na década de 80, serve hoje como 

parâmetro para nortear projetos de saúde que vêm 

se desenvolvendo em diversas partes do mundo, a 

partir da sua incorporação pela OMS. 

Considerando-se o que uma “Cidade Saudável” 

deve ter, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Uma comunidade forte, solidária e constituída 

sobre bases de justiça social, na qual ocorre alto 

grau de participação da população nas decisões do 

poder público 

B) Ambiente favorável à qualidade de vida e saúde, 

limpo e seguro; satisfação das necessidades básicas 

dos cidadãos, incluídos a alimentação, a moradia, o 

trabalho, o acesso a serviços de qualidade em saúde, 

à educação e à assistência social 

C) Vida cultural ativa, sendo promovido o contato 

com a herança cultural e a participação numa grande 

variedade de experiências 

D) A economia necessariamente não precisa ser 

forte, inovadora e diversificada, pois não influi 

diretamente sobre a saúde da população 

 

30- A hipertensão arterial, principal fator de risco de 

morte entre as doenças não-transmissíveis, mostra 

relação direta e positiva com o risco cardiovascular. 

Entretanto, apesar dos progressos na prevenção, no 

diagnóstico, no tratamento e no controle, ainda é 

importante problema de saúde pública. Devem ser 

metas dos profissionais de saúde a identificação 

precoce e a abordagem adequada dos fatores de 

risco para o desenvolvimento da hipertensão 

arterial, principalmente na população de alto risco. 

Entre as medidas preventivas, destacam-se. 

I – Hábitos Alimentares Saudáveis. 

II – Atividade Física. 

III – Abandono do Tabagismo. 

IV – Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas 

B) Somente as alternativas I, II e IIII estão corretas 

C) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas 

D) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas 

 

 




