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Prefeitura Municipal de Princesa – SC 
Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2015 
 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 
 

Prova para provimento do cargo de 
EDUCADOR FÍSICO 

 
 
 

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 DE IDENTIFICAÇÃO, 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 03h00min, 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 e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Assinale a alternativa incorreta segundo a Constituição Federal. A educação: 

A) É direito de todos. 

B) É dever do Estado e da família. 

C) Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

D) Visa maior inadequação para o trabalho. 

 

02. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

C) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino. 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos particulares. 

 

03. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, exceto: 

A) Educação básica obrigatória e gratuita. 

B) Regressiva universalização do ensino médio gratuito. 

C) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

D) Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

 

04. É incorreto afirmar sobre a educação pela Constituição Federal: 

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

B) O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, não 

importa responsabilidade da autoridade competente. 

C) Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

D) O ensino é livre à iniciativa privada desde que haja cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

05. Sobre a corrida de pista é incorreto afirmar: 

A) É a mais tradicional competição do atletismo e envolve várias provas. 
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B) Corridas disputadas em pistas ovais (cada atleta corre numa faixa): 100 metros rasos, 200 

metros rasos e 400 metros rasos. 

C) Nas corridas de Meio Fundo (os atletas precisam ficar na raia): 1800 metros e 2.500 metros. 

D) Maratona é uma de suas modalidades. 

 

06. Não é uma modalidade de corridas com obstáculos: 

A) 10 metros (feminino). 

B) 110 metros (masculino). 

C) 400 metros (masculino e feminino). 

D) 3.000 metros (feminino e masculino). 

 

07. Sobre saltos é incorreto afirmar: 

I - Salto em distância: o atleta corre numa pista, de no mínimo 40 metros, e deve efetuar o salto 

antes de uma tábua de 20 cm de largura. Ao cair na areia é feita a medição da distância obtida. Vence 

o atleta que conseguir o salto com maior distância. 

II - Salto em altura: nesta competição o atleta deve percorrer uma pista (mínimo de 20 metros) e 

com uma vara saltar por cima do sarrafo (barra horizontal). O atleta pode tocar o sarrafo, porém o 

mesmo não pode cair. A altura vai aumentando a cada salto positivo. Vence o atleta que conseguir 

saltar maior altura sem derrubar o sarrafo. 

 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

  

08. Assinale a alternativa incorreta. Espera-se que ao final do ensino fundamental os alunos sejam 

capazes de:  

A) Adotar atitudes de respeito unilateral, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e 

esportivas, enaltecendo qualquer espécie de violência. 

B) 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. 



 

4 

C) 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. 

D) Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e dosando o 

esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento 

e o desenvolvimento das competências corporais decorrem de perseverança e regularidade 

e devem ocorrer de modo saudável e equilibrado.  

 

09. Segundo a LDB, a educação física: 

A) Desintegrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica. 

B) Desintegrada à proposta pedagógica da escola, não é componente curricular da Educação 

Básica. 

C) Integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica. 

D) Integrada à proposta pedagógica da escola, não é componente curricular da Educação 

Básica. 

 

 

10. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a LDB a educação física: 

A) Deve se ajustar às faixas etárias. 

B) Deve priorizar o atletismo. 

C) Deve se ajustar às condições da população escolar. 

D) É facultativa nos cursos noturnos.  

 

 

11. A garantia de prioridade à criança e ao adolescente compreende: 

A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

B) Vilipêndio no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

C) Irrelevância na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

D) Destinação não privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

 

 

12. O condicionamento físico relacionado à saúde refere-se à capacidade de seu coração, seus vasos 

sanguíneos, seus pulmões e seus músculos têm de resistir às tarefas diárias e ocasionais, assim 

como os desafios físicos inesperados, com um mínimo de cansaço e desconforto. É a posse das 
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reservas de energia necessária para fazer o que se deseja. O condicionamento físico apresenta 

diferentes significados para cada pessoa. Ficar bem condicionado fisicamente não requer atividade 

física intensa, desgastante ou exercícios monótonos. Para estar com um bom condicionamento 

físico basta apenas exercitar-se com regularidade. 

 

Com relação ao texto acima: 

A) Apenas a primeira frase está correta. 

B) Apenas a primeira frase está incorreta. 

C) Está completamente correto. 

D) Está completamente incorreto. 

 

13. O condicionamento físico relacionado à saúde possui quatro componentes. Não é um deles: 

A) Capacidade aeróbia. 

B) Capacidade muscular. 

C) Flexibilidade. 

D) Dicotomia. 

 

14. A relação entre a quantidade de tecido adiposo e a de outro tecido no seu corpo é um 

componente do condicionamento físico denominado de: 

A) Musculatura tenaz. 

B) Composição corporal. 

C) Tonacidade vital. 

D) Tenacidade etérea. 

 

15. É incorreto afirmar sobre interdisciplinaridade: 

A) Desde que começou a ser abordada no Brasil sua presença no cenário educacional brasileiro 

tem se tornado mais presente. 

B) Está presente na legislação e nas propostas curriculares. 

C) Está cada vez mais presente no discurso e na prática de professores. 

D) É impossível a interação entre disciplinas aparentemente distintas. 

 

16.  A anatomia regional é o estudo das regiões do corpo e suas ligações. Também é chamado de 

anatomia: 

A) Topográfica. 
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B) Clínica. 

C) Superfície. 

D) Do vivo. 

 

 

17. Estuda a anatomia de espécies animais com o foco no seu desenvolvimento e sua história 

evolutiva (filogenética) dos órgãos; 

A) Anatomia Aplicada. 

B) Anatomia Comparada. 

C) Anatomia Disfuncional. 

D) Anatomia Funcional.  

 

18. Estuda as articulações do corpo humano, entre outras áreas: 

A) Osteologia. 

B) Estesiologia. 

C) Artrologia. 

D) Endocrinologia. 

 

 

19. Leia as definições abaixo: 

Angiologia: estuda o sistema muscular. 

Miologia: estudo do sistema circulatório. 

 

A) Ambas estão corretas. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I está correta. 

D) Ambas estão incorretas. 

 

 

20. Sobre o basquetebol, é incorreto afirmar: 

A)  A tabela deve ser construída em peça única. 

B)  A tabela deve ser, preferencialmente, transparente, feita de vidro temperado; caso não seja 

transparente, deve ser pintada de branco. 

C)  Os aros deverão ser constituídos de ferro poroso, com diâmetro interior de 15 cm. 

D)  A quadra de basquete deve ser retangular, plana, sólida e livre de obstáculos. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 
21. Não é sinônimo de bonomia: 

A) Bondade. 

B) Simplicidade. 

C) Impaciência. 

D) Pachorra. 

 

22. Não apresenta sinônimos: 

A) Coerção – Coação. 

B) Ensejo – Mamparra. 

C) Repulsa – Aversão. 

D) Entrever – Divisar. 

 

23. Em qual das alternativas pelo menos uma palavra deveria ter sido escrita com CH e não com X? 

A) Enxente – Mexas. 

B) Baixinho – Caixa. 

C) Queixo – Enxurrada. 

D) Enxergar – Mexerica. 

 

24. Em qual das alternativas a frase está corretamente grafada? 

A) O casique efetoou a cassada com pressisão cirúrgica. 

B) O cassique efetuou a casada com precizão cirúrgica. 

C) O cacique efetoou a cassada com presizão cirúrgica. 

D) O cacique efetuou a caçada com precisão cirúrgica. 

 

25. Assinale a alternativa em que foi colocado incorretamente o sinal indicador de crase: 

A) À noite, estarei lá. 

B) Irei à igreja hoje. 

C) Fiz um passeio à cavalo.   

D) Ele, ao chegar, bateu à porta. 
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26. Quando cheguei ao baile, a dança já começara. 

O verbo sublinhado acima está no: 

A) Futuro do presente. 

B) Pretérito-mais-que-perfeito. 

C) Futuro do pretérito. 

D) Pretérito do passado. 

 

27. Já entreguei _____________ encomenda ____________ ele. 

Preenchem as respectivas lacunas: 

A) A – À. 

B) À – A. 

C) À – À. 

D) A – A. 

 

28. A classe de palavras que acompanha ou substitui o substantivo é: 

A) Pronome. 

B) Numeral. 

C) Adjetivo. 

D) Artigo. 

 

29. Ontem, encontrei Maria, sua irmã. 

Na frase acima, funciona como objeto direto: 

A) Ontem. 

B) Encontrei. 

C) Maria. 

D) Sua. 

 

30. Está incorreto quanto à acentuação: 

A) Caráter – Revólver. 

B) Tórax – Látex. 

C) Fácil – Amável. 

D) Polén – Hifén. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
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31. Qual o volume de um cubo de arestas 5? 

A) V=625. 

B) V=25. 

C) V=125. 

D) V=250. 

 

32. Calcule log�� 5 = � . 

A) x=1/2. 

B) x=1/3. 

C) x=1/4. 

D) x=1/5. 

 

33. Qual o termo que falta na seguinte P.G: (2, 4, 8, 16, ... , 64). 

A) 32. 

B) 48. 

C) 30. 

D) 45. 

 

34. Um hectare de terra tem 10.000m². Quantos hectares são necessários para se ter 400.000m²? 

A) 30 hectares. 

B) 40 hectares. 

C) 50 hectares. 

D) 60 hectares. 

 

35. Calcule a seguinte equação do segundo grau: x² - 6x -27=0. 

A) S={-3,9}. 

B) S={3,9}. 

C) S={-3,-9}. 

D) S={3,-9}. 

 

 




