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 Estado de Santa Catarina 
Município de Bandeirante  

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2015 

 
 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 
 

Prova para provimento do cargo de:  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

� HABILITADO  
 
 

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  
 
 
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 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. 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 02h30min, 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. 

 
 



 

2 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Para o ensino da corrida no atletismo, são utilizados alguns educativos que auxiliam os alunos 

na prática. Assinale a alternativa que não representa um educativo para corrida. 

A) Slack alto. 

B) Skiping baixo. 

C) Anfersen. 

D) Hopserlauf. 

 

02. De acordo com o ECA, crianças e adolescentes são, respectivamente: 

A) As pessoas de doze a dezoito anos de idade e aquelas até doze anos de idade completos. 

B) As pessoas até doze anos de idade incompletos e aquelas entre doze e dezoito anos de 

idade. 

C) As pessoas de doze a dezessete anos de idade completos e aquelas de até doze anos 

incompletos. 

D) As pessoas até doze anos de idade completos e aquelas entre doze e dezessete anos de idade. 

 

03. No Código de Ética dos Profissionais de Educação Física existem princípios e diretrizes a serem 

seguidos. Não é um princípio: 

A) A valorização da identidade profissional no campo da atividade física. 

B) A responsabilidade social. 

C) A discriminação ou preconceito de qualquer natureza. 

D) A sustentabilidade do meio ambiente. 

 

04. A nutrição esportiva é fundamental para o desempenho de atletas e existem alguns produtos 

que ajudam na melhora e são regulamentados pela ANVISA. Não é um desses produtos: 

A) Suplemento hidroeletrolítico. 

B) Suplemento de creatina. 

C) Suplemento de cafeína. 

D) Suplemento estimulante. 

 

05. Nas corridas de revezamentos os atletas devem passar bastões em determinados momentos, 

para a passagem dos bastões existem áreas apropriadas. Essa área é chamada de: 

A) Zona de passagem. 

B) Área de transferência. 
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C) Zona de transferência. 

D) Área de passagem. 

 

06. Para direcionar o processo ensino-aprendizagem de Educação Física, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais dividiram os conteúdos em três blocos. Assinale a alternativa a qual a 

capoeira se encaixa. 

A) Esportes. 

B) Lutas. 

C) Jogos. 

D) Ginásticas. 

 

07. As abordagens pedagógicas na Educação Física são importantes porque auxiliam o professor o 

caminho a ser seguido de acordo com a linha de pensamento que ele detectar ser o melhor para o 

seu trabalho. Não é tendência pedagógica. 

A) Sistêmica. 

B) Crítico-superadora. 

C) Ambientalista. 

D) Saúde Renovada. 

 

08. O ______________________ tem como objetivo a construção do conhecimento diante da interação do 

aluno como mundo. Preencha a lacuna corretamente. 

A) Desenvolvimentista. 

B) Mecanicista. 

C) Psicomotricidade. 

D) Construtivismo. 

 

09. ____________________ é uma arte marcial e foi estudada e disseminada por __________________, que em 

1882 fundou o Instituto Kodokan. _________________ significa “Caminho suave”. Preencha as lacunas 

corretamente. 

A) Judô – Jigoro Kano – Judô. 

B) Jiu Jitsu – Mitsuyo Maeda – Jiu jitsu. 

C) Judô – Mitsuyo Maeda – Judô. 

D) Jiu Jitsu – Jigoro Kano – Jiu Jitsu. 

 

10. “A partida será disputada entre duas equipes compostas, cada uma, por no máximo cinco 

jogadores, um dos quais, obrigatoriamente será o goleiro”. 



 

4 

 

A) Polo aquático. 

B) Futebol de campo. 

C) Futsal. 

D) Handebol. 

 

11. Nos primeiros socorros quando for constatada a parada cardiorrespiratória a ação mais 

importante a ser realizada é a massagem cardíaca, para que o sangue continue circulando até o 

socorro especializado chegar. Essa massagem deve ser de aproximadamente: 

A) Cinquenta compressões por minuto. 

B) Setenta compressões por minuto. 

C) Cem compressões por minuto. 

D) Noventa compressões por minuto. 

 

12. O princípio da especificidade diz que: 

A) O organismo elimina as estruturas não utilizadas, a fim de aproveitar os recursos estruturais 

liberados por outros sistemas do organismo. 

B) O corpo não se condiciona, a menos que seja submetido à um stress maior do que aquele ao 

qual está habituado. 

C) O treinador precisa tratar cada atleta de forma individualizada, levando em conta seu 

potencial, características de aprendizagem e nível atual de desempenho. 

D) Os efeitos do treinamento são específicos para as partes e sistemas corporais 

solicitados. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

13. Não é sinônimo de galvanizar: 

A) Eletrizar. 

B) Desestimular. 

C) Animar. 

D) Incentivar. 

 

14. São os termos necessários para a formação das orações: 

 

A) Citações análogas. 
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B) Termos acessórios da oração. 

C) Termos essenciais da oração. 

D) Termos integrantes da oração. 

 

15. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância: 

A) Faz dois meses que não chove. 

B) Há muitas pessoas participando da reunião. 

C) Ventava intensamente nos dias de chuva. 

D) Fazem dois meses que ela viajou. 

 

16. Deveriam ter sido escritas com S e não com Z as seguintes palavras: 

A) Cazaca – Ciozo. 

B) Buzina – Desajuizar. 

C) Revezar – Hipnotizar. 

D) Fuzilar – Introduzir. 

 

17. É um numeral multiplicativo: 

A) Três. 

B) Terceiro. 

C) Triplo. 

D) Terço. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. Para criar uma escultura, Joel utiliza placas de 0,5m². Sabe-se que em sua nova escultura, Joel irá 

cobrir o perímetro de um quadrado perfeito que tem 25m² área por 1m de altura. Quantas placas 

ele irá usar? 

A) 40 placas 

B) 20 placas 

C) 80 placas 

D) 35 placas 
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19. Uma fábrica de bolachas água e sal utiliza 100l de água para produzir 50kg de bolachas. Para se 

garantir a produção de 1 tonelada de bolachas durante um possível período de seca, essa empresa 

deve investir em um reservatório de: (considerar 1000l=1m³) 

A) 4m³ 

B) 3m³ 

C) 2m³ 

D) 1m³ 

 

20. Uma churrascaria analisou a rotina de seus clientes e viu que eles atendem em média 10 

clientes por hora. O horário de funcionamento é das 11h às 22h, o preço do rodizio é R$ 50,00 por 

pessoa e o custo da churrascaria é de 60%. Qual o lucro diário dessa churrascaria? 

A) R$ 1.100,00 

B) R$ 1.650,00 

C) R$ 2.200,00 

D) R$ 3.300,00 




