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Município de Bom Jesus do Oeste 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

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

 

08 – 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 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.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

01) Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de regência nominal e verbal:  

 

a) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem tenho menos simpatia. 

b) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, por quem tenho menos simpatia. 

c) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, para quem tenho menas simpatia. 

d) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, com quem tenho menas simpatia. 

e) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, para quem tenho menos simpatia. 

 

02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da concordância verbal: 

 

a) Fui eu que fiz aquela compra de livros. 

b) Preocupações são coisas que ele nunca teve. 

c) Cada um de nós seremos nomeados para o cargo. 

d) Dez anos é sempre alguma coisa na vida profissional. 

e) Eu com minha mãe sustentamos a casa. 

 

03) Assinale a alternativa que não contém erro ortográfico: 

 

a) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 

só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

b) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tãopouco só, 

exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

c) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 

só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

d) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 

só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

e) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 

só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

 

04) No período: “Sem dúvida, esta menina toca piano muito bem”, as palavras 

sublinhadas são: 

 

a) Adjetivos. 

b) Substantivos. 

c) Numerais. 

d) Verbos. 

e) Artigos. 

 

05) No período: “O homem andava triste porque não conseguiu que seu irmão lhe desse 

apoio naquela difícil empresa.”, as palavras sublinhadas são: 

 

a) Artigos. 

b) Substantivos. 

c) Verbos. 

d) Adjetivos. 

e) Numerais. 
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06) Assinale a alternativa que contém erro de separação de sílabas: 

 

a) Subs-cre-ver. 

b) Zo-o-tec-nia. 

c) Pers-pec-ti-va. 

d) Rit-mo. 

e) Ex-ces-so. 

 

07) Das palavras abaixo a que deve ser acentuada graficamente está na alternativa: 

 

a) Ideia.  

b) Heroico.  

c) Magoo. 

d) Assembleia.  

e) Tedio. 

 

MATEMÁTICA  

 

08) Em uma P.A., o quinto termo é igual  a 19, assim como o décimo termo é igual a 34. 

Assim, a razão e o primeiro termo são respectivamente: 

 

a) 2 e 3. 

b) 3 e 6. 

c) 4 e 5. 

d) 3 e 7. 

e) 4 e 8. 

 

09) Certa cidade tem 6.480 habitantes residentes, desses 3.888 são mulheres. Qual a taxa 

percentual de mulheres residentes nessa cidade? 

 

a) 55,6% 

b) 48,5% 

c) 40% 

d) 58,6% 

e) 60% 

 

10) Um grupo de operários, trabalhando 6 horas por dia,  fez uma obra em 25 dias. Se 

reduzissem a jornada diária de trabalho para 5 horas por dia, teriam levado quantos dias 

para fazer a obra? 

 

a) 26. 

b) 28. 

c) 30. 

d) 31. 

e) 32. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) De acordo com a Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança  e do Adolescente, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão 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. 

b) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre dezesseis e dezoito anos de idade. 

c) Em caso de maus-tratos envolvendo seus alunos, não compete aos dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar. 

d) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz. 

e) Não é assegurado ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, os direitos 

trabalhistas e previdenciários.  

 

12)  De acordo com  a Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança  e do Adolescente,  assinale a 

alternativa incorreta: 

a) A autorização judicial para viagem  não será necessária se a criança  estiver  

acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco. 

b) As crianças menores de doze anos somente poderão ingressar e permanecer nos 

locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 

c) As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e 

adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência 

de seu conteúdo. 

d) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 

responsável. 

e) A medida socioeducativa aplicada ao adolescente levará em conta a sua 

capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

 
13) Com base na Lei 9.394/96, assinale a alternativa incorreta:  

 

a) Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o 

acesso ao ensino obrigatório, nos termos do artigo 5º, contemplando em seguida os 

demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 

b) Qualquer das partes mencionadas no caput do artigo 5º tem legitimidade para 

peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, 

sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente.   

c) Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento 

do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 

d) Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará 

formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 

escolarização anterior. 

e) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete 

anos de idade, no ensino fundamental. 
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14) Assinale a alternativa incorreta quanto ao Art. 4º da Lei 9.394: O dever do Estado com 

educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria. 

b) Progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio. 

c) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 

d) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade. 

e) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

 

15) Analise as afirmativas sobre o Art. 68 que trata dos recursos financeiros. Coloque C 

para Certo e E para errado: 

Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

 

(  ) Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

(    ) Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 

(    ) Receita do salário-educação e de outras contribuições sociais. 

(    ) Receita de incentivos fiscais. 

(    ) Outros recursos previstos em lei. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

a) C, C, C, C, C. 

b) C, E, E, C, C. 

c) E, C, E, C, E. 

d) E, E, E, E, E. 

e) C, C, C, E, E. 

 

16)“ O exercício profissional em Educação Física pautar-se-á pelos seguintes princípios:  

I. O respeito à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo; II. A 

responsabilidade social; III. A ausência de discriminação ou preconceito de qualquer 

natureza; IV. O respeito à ética nas diversas atividades profissionais; V. A valorização da 

identidade profissional no campo da atividade física; VI. A sustentabilidade do meio 

ambiente; VII. A prestação, sempre, do melhor serviço, a um número cada vez maior de 

pessoas, com competência, responsabilidade e honestidade; VIII. A atuação dentro das 

especificidades do seu campo e área do conhecimento, no sentido da educação e 

desenvolvimento das potencialidades humanas, daqueles aos quais presta serviços. 

 

O texto acima pertence ao Cap. II – Dos Princípios e Diretrizes no artigo nº 4 do (a): 

 

a) LDB – Lei de Diretrizes e Bases. 

b) Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. 

c) PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

d) ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

e) Constituição Federal. 
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17) A Lei nº 11.342, dispõe sobre: 

 

a) Dia do Professor de Academia. 

b) Dia do Personal Trainer. 

c) Dia do Profissional de Educação Física. 

d) Dia do Professor de Recreação. 

e) Dia do Professor de Educação Física. 

 

18) De acordo com a Constituição Federal, artigo 205, assinale a alternativa correta:  

 

a) “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

b) “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” 

c) “Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei.” 

d) “A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” 

e) “O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período.” 

 

19) Leia atentamente os itens abaixo: 

 

I. Defender a sociedade; 

II. Exercer a função normativa, baixando atos necessários à interpretação e execução 

das deliberações e resoluções do Conselho Federal de Educação Física; 

III. Zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade; 

IV. Fiscalizar o exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização 

dos objetivos institucionais; 

V. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional da Educação Física em todo o 

território sob sua jurisdição; 

VI. Estimular a exação do exercício profissional, zelando pelo prestígio e bom nome dos 

que a exercem; 

VII. Estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento e a atualização dos profissionais de 

Educação Física nele inscritos ou registrados. 

 

Os itens acima se referem às finalidades do (a): 

 

a) FIEP.  

b) JOPEF. 

c) Código de Ética. 

d) PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

e) CREF. 
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20) Segundo a Constituição Federal, artigo 207, assinale a alternativa correta:  

 

a) “O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período.” 

b) “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

c) “Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.” 

d) “Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, 

preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 

profissional, nos casos e condições previstos em lei.” 

e) “Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado 

em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 

sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.” 

 

21) Os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, indicam objetivos do Ensino 

Fundamental, onde os alunos terão que ser capazes de, entre outros:  

 

(  ) Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício 

de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si 

o mesmo respeito; 

( ) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 

coletivas; 

(  ) Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 

(  ) Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 

etnia ou outras características individuais e sociais; 

( ) Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a 

melhoria do meio ambiente. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, V, V, V, F. 

b) V, V, F, V, V. 

c) V, V, V, V, V. 

d) F, V, V, V, V. 

e) V, F, V, V, V. 

 

22) De acordo com os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, apenas em ________, na 

elaboração da Constituição, é que se fez a primeira referência explícita à Educação 

Física em textos constitucionais federais, incluindo-a no currículo como prática educativa 

obrigatória (e não como disciplina curricular), junto com o ensino cívico e os trabalhos 

manuais, em todas as escolas brasileiras. Também havia um artigo naquela Constituição 

que citava o adestramento físico como maneira de preparar a juventude para a defesa 

da nação e para o cumprimento dos deveres com a economia. 
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Assinale a alternativa que preencha corretamente o espaço em branco: 

 

a) 1937. 

b) 1950. 

c) 1962. 

d) 1973. 

e) 1980. 

 

23) De acordo com as regra do Vôlei, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(   ) Conforme a regra nº 4 – Equipes. Para uma partida, a equipe pode ser composta por 

até 12 jogadores além de: I. Comissão Técnica: um técnico e até dois assistentes 

técnicos; II. Corpo médico: um fisioterapeuta e um médico somente aqueles 

relacionados na súmula poderão entrar nas áreas de competição e de controle, além 

de participar do aquecimento oficial assim como da partida.  

(  ) De acordo com a nova regra, regra 9.2.4. Caracteriza-se como falta a ação de, 

durante a recepção de um saque, cometer um duplo contato ou condução da bola, 

utilizando-se de uma ação de voleio executada com a ponta dos dedos. 

(   ) Segundo a regra 12 – Saque. 12.5.1. Os jogadores da equipe sacadora não podem 

impedir o adversário de visualizar o sacador e a trajetória da bola, seja por uma ação 

individual ou coletiva. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, V, V. 

b) V, V, F. 

c) V, F, V. 

d) V, V, V.  

e) F, V, V. 

 

24) Leia atentamente cada afirmação abaixo: 

 

I. A superfície de jogo pode ser de qualquer material, mas deve produzir um pique 

uniforme, em torno de 23 cm, quando uma bola padrão é deixada cair sobre ela, de 

uma altura aproximada de 30 cm. 

II. Para duplas cada parte deve ser dividida em duas partes iguais por uma linha de 

centro branca de 3 mm de largura, correndo paralela às linhas laterais; a linha de centro 

pertence as metades direita. 

III. A superfície de jogo deve ser de cor escura e fosca, com uma linha lateral branca, de 

2 cm de largura ao longo dos 2,74 m de comprimento e uma linha de fundo branca de 2 

cm de largura ao longo de cada 1,525 m de largura. 

 

As afirmações acima se referem à modalidade de: 

 

a) Tênis de mesa. 

b) Xadrez.  

c) Dominó. 

d) Trilha. 

e) Damas. 
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25) De acordo com o Futebol de Campo, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(    ) O campo de jogo será retangular. 

(  ) O comprimento da linha lateral deverá ser superior ao comprimento da linha de 

fundo. 

(    ) Comprimento: mínimo 90m; máximo 120m. 

(    ) Largura: mínima 45m; máxima 90m. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, V, V, V.  

b) V, V, F, V. 

c) V, F, V, V. 

d) V, V, V, V. 

e) V, V, V, F. 

 

26) De acordo com a regra nº 1 do _______________, quadra de jogo – dimensões. “A 

quadra de jogo será um retângulo tendo um comprimento mínimo de 25 metros e 

máximo de 42 metros e a largura mínima de 16 metros e máxima de 25 metros. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco: 

 

a) Handebol. 

b) Basquetebol. 

c) Natação. 

d) Voleibol.  

e) Futsal. 

 

27) De acordo com a regra 2 do Atletismo – Autorização para Sediar Competições. 

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

 

(  ) A IAAF (Internacional Association of Athletics Federations) é responsável por 

supervisionar um sistema global de competições em cooperação com as Associações 

de Área. A IAAF (Internacional Association of Athletics Federations) coordenará seu 

Calendário de competições e os das respectivas Associações de Área com a finalidade 

de evitar ou minimizar conflitos. Todas as competições internacionais devem ser 

autorizadas pela IAAF (Internacional Association of Athletics Federations) ou por uma 

Associação de Área de acordo com esta Regra 2. Qualquer combinação ou integração 

de Meetings Internacionais em uma Série/Torneio ou Liga requer um Permit da IAAF 

(Internacional Association of Athletics Federations) ou da Associação de Área 

concernente, incluindo o regulamento necessário ou condições contratuais para tal 

atividade. A operação pode ser delegada a uma terceira parte. No caso de uma 

Associação de Área falhar propriamente com o gerenciamento e o controle da 

competição internacional de acordo com estas Regras, a IAAF (Internacional 

Association of Athletics Federations) terá o direito de intervir e tomar as medidas que 

julgar necessárias.  

(    ) Somente a IAAF (Internacional Association of Athletics Federations) possui o direito 

de organizar a Competição de Atletismo dos Jogos Olímpicos e as competições que 

integram as Séries Mundiais de Atletismo.  

(  ) A IAAF (Internacional Association of Athletics Federations) organizará os 

Campeonatos Mundiais em anos ímpares.  






10 

(   ) As Associações de Área terão o direito de organizar Campeonatos de Área e elas 

podem organizar outras competições intra-área, como elas julgarem apropriado. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, V, V, F. 

b) V, V, V, V. 

c) V, V, F, V. 

d) F, V, V, V. 

e) V. F. V, V. 

 

28) De acordo com o Handebol, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(   ) A linha central une os pontos centrais das duas linhas laterais;  

(  ) A zona de substituição (um segmento da linha lateral), se estende a uma distância de 

4,5 metros da linha central para cada equipe. Este ponto final da zona de substituição é 

prolongado por uma linha paralela a linha central, e estende-se 15 cm dentro da quadra 

e 15 cm para fora. 

(  ) A linha de 7 metros é uma linha com 1 metro de comprimento, marcada diretamente 

em frente a baliza. Ela é paralela a linha de gol, a uma distância de 7 metros (medidos 

desde a face posterior da linha de gol até a face anterior da linha de 7 metros);  

(  ) A linha de limitação do goleiro (linha de 4 metros) é uma linha de anterior da linha de 

15 cm de comprimento, marcada diretamente a frente de cada baliza. Ela é paralela à 

linha de gol, a uma distância de 4 metros (medidos desde a face posterior da linha de 

gol até a face anterior da linha de 4 metros); 

(  ) A linha de tiro livre (linha de 9 metros) é uma linha tracejada a 3 metros de distancia 

da linha da área de gol. Ambos os seguimentos da linha e os espaços entre eles medem 

15 cm;  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, V, F, V, V. 

b) F, V, V, V, V. 

c) V, F, V, V, V. 

d) V, V, V, V, V. 

e)V, V, V, V, F. 

 

29) De acordo com o Basquete, regra 2 – Quadra e Equipamentos, marque “V” para 

verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) Quadra de jogo: A quadra de jogo terá uma superfície rígida, plana, livre de 

obstruções com dimensões de vinte e oito (28) m de comprimento por quinze (15) m de 

largura, medidos desde a margem interna da linha limítrofe. As Federações Nacionais 

tem autoridade para, aprovar quadras com medidas de vinte e seis (26) m. por quatorze 

(14)m. 

(   ) Quadra de defesa: A quadra de defesa de uma equipe consiste na cesta da própria 

equipe, a parte interna da tabela e aquela parte da quadra de jogo limitada pela linha 

final atrás da sua própria cesta, as linhas laterais e a linha central. 

(   ) Quadra de ataque: A quadra de ataque de uma equipe consiste da cesta dos 

adversários, a parte interna da tabela e aquela parte da quadra de jogo limitada pela 
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linha final atrás da cesta dos adversários, as linhas laterais e a margem interna da linha 

central mais próxima da cesta dos adversários. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, F, V. 

b) F, V, V. 

c) V, V, V. 

d) V, V, F. 

e) V, F, V. 

 

30) Leia atentamente alguns dos itens das atribuições do cargo de Professor de 

Educação Física:  

 

(    ) Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

(  ) Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de 

trabalho e habilidades metodológicas e didáticas;  

(    ) Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

(    ) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

(  ) Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o 

projeto político-pedagógico da Unidade Escolar.  

(    ) Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem;  

(   ) Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a 

eficácia da ação educativa;  

(   ) Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos 

de classe, palestras e outras promoções convocadas pela direção da escola ou pela 

secretaria municipal de educação;  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, V, V, V, V, V, V, V. 

b) V, V, V, F, V, V, V, V. 

c) V, F, V, V, V, V, V, V. 

d) V, V, V, V, V, V, F, V. 

e) V, V, V, V, V, V, V, V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







